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Kies jij voor het Pius X College?

Ben jij een mavo-, havo-, atheneum- of gymnasiumleerling? De docenten op onze locatie gaan
graag de uitdaging met jou aan. We werken samen met jou aan verschillende vakken die voor
jouw toekomst belangrijk zijn. Dit doen we op verschillende manieren. We bieden onderwijs
van deze tijd, waarin het werken met laptops (ICT-rijk onderwijs) niet meer is weg te denken.
Je krijgt les in een prachtig gebouw met mooie, overzichtelijke lokalen. Onze school is niet
heel groot. Daardoor leer je iedereen snel kennen.
Mentor
Bij ons op school is de mentor jouw belangrijkste aanspreekpunt. Hij bespreekt met jou en
jouw ouders/verzorgers je ontwikkeling. We vinden een goed contact heel belangrijk.
Daarom is het bij ons vanzelfsprekend dat je samen met jouw ouders op alle ouderavonden
komt.
Een brede basis
Je gaat natuurlijk naar school om te leren. Je legt bij ons een basis voor jouw toekomst.
Jij staat hierbij centraal. Wie ben je, waar ben je goed in, wat lijkt je leuk en wat wil je graag
bereiken? We nemen je mee op die ontdekkingstocht. Dit betekent dat we niet alleen maar
lessen geven. In de onderbouw besteden we aandacht aan veel verschillende onderwerpen.
Je kunt bijvoorbeeld meedoen aan internationale uitwisselingsprogramma’s, buitenlandse
schoolreizen, het schoolkoor en nog veel meer! Er zijn ook verschillende culturele activiteiten.
Je maakt kennis met de vakken muziek, dans, drama en vakken uit de beeldende vorming.
Natuurlijk kun je bij ons ook lekker sporten. Onze gymdocenten gebruiken zelfs iPads in de
lessen. Gaaf toch! Wil jij je nog meer verdiepen in iets waar jouw interesse ligt? Dan is Xplore
iets voor jou. Verderop in dit boekje vind je meer informatie over Xplore!
Op onze website (www.piusx.nl) vind je ook informatie over de school. Mocht je na het lezen
van deze informatie nog vragen hebben, dan staan we jou en jouw ouders/verzorgers vanzelfsprekend graag te woord. Je kunt contact opnemen met de school 0548 51 22 45 of door een
mail te sturen naar Jantien van Schilt, coördinator brugklas (j.vanschilt@piusx.nl).
We zien je graag!
Pieter van Schilt
Directeur
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Waar staat het Pius X College voor?

Kleinschaligheid
Binnen het overzichtelijke gebouw kennen docenten en leerlingen elkaar. We spelen in op wat
jou beweegt en dagen je uit het maximale uit jezelf te halen. De onlangs gemoderniseerde
aula is een prettige ruimte waar je andere leerlingen ontmoet.
De school is rookvrij en de leerlingen van klas 1 en 2 blijven in de pauze op school.
We bieden je dus een veilige leeromgeving.
Wij vinden het belangrijk dat niet alleen wij, maar ook jij op de hoogte bent van onze visie
op onderwijs.
De visie van het Pius X College vatten we samen in vijf oneliners:


Het gaat om jou.



Leren doe je overal.



Ook hier ben je thuis.



School zijn we samen.



Onderwijs voor deze tijd.

We dagen je uit om op het puntje van jouw stoel te komen zitten. We bieden je uitdagend en
eigentijds onderwijs aan. Het gaat immers om jou. School is meer dan alleen leren.
We organiseren allerlei activiteiten: oriëntatiedagen in klas 1, klassenuitjes, excursies... en
nog veel meer!
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Identiteit
Vanuit onze christelijke waarden en normen verzorgen we voor jou het onderwijs en bereiden
we je voor op de maatschappij van morgen. We werken samen aan een respectvolle basishouding. Onze christelijke waarden en normen zijn niet in een paar zinnen te verwoorden.
Je merkt het in de school en natuurlijk in de lesuren levensbeschouwing en de christelijke
schoolvieringen zoals de openingsviering aan het begin van het schooljaar, de kerstmusical en
de Goede Week viering. En... bij ons is iedereen welkom!
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Ons onderwijsaanbod

Het Pius X College, locatie Rijssen, biedt verschillende niveaus aan: mavo en de onderbouw
van het havo/vwo. Binnen alle niveaus is er volop aandacht voor verdieping en/of verbreding.
Kortom, er is voldoende uitdaging voor iedereen. Op de locatie Rijssen en Aalderinkshoek
verzorgen we onderwijs met dezelfde lesmethodes en overleggen de docenten veel, zodat jij
vanuit de locatie Rijssen optimaal kunt aansluiten in Almelo locatie Aalderinkshoek.

6 vwo
5 havo

5 vwo

4 vmbo-mavo

4 havo

4 vwo

3 vmbo-mavo

3 havo
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brugklas

locatie Aalderinkshoek

Dakpanklassen
In de brugklas hebben wij de volgende (dakpan)klassen: de mavo, mavo/havo en havo/vwo.
In alle klassen word jij uitgedaagd op het hoogste niveau. Zo werken we samen aan jouw
doel: het maximale uit jezelf halen! Samen gaan we voor het niveau dat bij jou past!
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Mavo
Je kunt het volledige mavo-programma bij ons op school volgen en na vier jaar met een
prachtig mavo-diploma slagen. Meer dan de helft van onze leerlingen kiest voor één of meer
extra vakken of doet versneld examen. Op deze manier onderscheid je je door uit te stromen
met een breed profiel.
Havo/vwo
We bieden jou de eerste drie leerjaren havo en vwo (gymnasium en atheneum). Eigenlijk de
onderbouw havo/vwo. In de havo/wvo-opleiding kun je spreken van een natuurlijke knip tussen onder- en bovenbouw. Wel zo handig om die onderbouw in onze kleinschalige school te
volgen! De tweede fase havo en vwo kun je na klas 3 op de locatie Aalderinkshoek in Almelo
volgen. Het Pius X College garandeert jou een goede aansluiting op de bovenbouw.
Gymnasium
Kies je voor een havo/vwo-plaatsing? Op de locatie Rijssen bieden we het keuzevak Latijn
aan. Ga je verder in 2 gymnasium dan krijg je Latijn én Grieks. Naast deze lessen gaan we op
excursie en besteden we aandacht aan de klassieke cultuur.
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ICT-rijk onderwijs
Op het Pius X College bieden wij ICT-rijk onderwijs aan. Je neemt een eigen laptop mee naar
school en de docenten zorgen voor een onderwijsprogramma waarbij de mogelijkheden van
ICT maximaal benut worden. Zo kunnen zij op niveau differentiëren, (tussentijds) toetsen, de
leeromgeving van de methode optimaal benutten en audiovisueel materiaal inzetten.
Kunststroom
Ben jij al bij onze kerstmusical geweest, opgevoerd door leerlingen van het Pius? En is muziek, dans of toneel ook jouw passie? Dan is de kunststroom echt iets voor jou! Je volgt vanaf
klas 1 de vakken muziek en drama, maar je kunt daarnaast ook meezingen, spelen of dansen
in de kerstmusical. Heb je aan de jaarlijkse kerstmusical niet genoeg? We bieden op het mavo
ook muziek en beeldende vorming aan als examenvak. Bovendien kun je jouw creativiteit
kwijt bij techniek en staan er creatieve en culturele workshops of excursies op het programma. Ben jij fan van de Voice? Dat komt goed uit. Wij hebben de Voice of Pius waarin je kan
‘battlen’ met leerlingen van de andere Pius-locaties. Misschien breek je wel door in de Voice
of Almelo waar alle middelbare scholen aan meedoen. Vind je zingen leuk, maar liever niet
met alle spots op jou gericht? Dan zit je sowieso goed op je plek in ons schoolkoor. Het koor
zingt regelmatig binnen en buiten de deur. De kunststroom is voor iedereen. Geef je talent
een kans op het Pius!
Xplore!
Iedereen heeft een talent. Jij kunt hier op school dat talent verder ontwikkelen of je verdiepen in een vak dat je leuk vindt. In de brugklas kan jij, naast de reguliere lessen, één uur in
de week kiezen voor een extra vak. Je kunt kiezen voor één van de volgende vakken:


muziek



theater



sport



arts



Anglia (verdieping in het vak Engels)
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Meer dan alleen lessen

Sport, cultuur en gezelligheid tijdens de lessen, maar ook buiten de lessen. Een schooljaar op
het Pius X College staat bol van de activiteiten. En daar krijg jij al heel gauw mee te maken.

We organiseren o.a. de volgende activiteiten:



Kerstmusical



Schoolkoor



Schoolfeesten



Sportdagen, sporttoernooien



Excursies / bedrijfsbezoeken



Buitenlandreis



Uitwisselingen



Een zeilweek



Projectweken
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Wat we jou nog meer bieden

Maatwerk
We halen het maximale uit jou!
Als je meer uitdaging aan kunt, gaan we op zoek om jou dat te bieden. Kun je vakken op een
hoger niveau aan, dan geven we jou die kans. Wil je versneld examen doen? We gaan samen
die uitdaging aan.
Begeleidingslessen
Heb je moeite met een vak en tijdelijk meer ondersteuning nodig? Dan kijken we samen naar
wat we kunnen doen om jou te ondersteunen. Om jou zo goed mogelijk te helpen starten we
zo vroeg mogelijk in het schooljaar met begeleidingslessen.
Pluspunt
Heb je meer ondersteuning nodig in het plannen en organiseren en kunnen we dit niet bieden
binnen de lessen? Dan kun je ondersteuning krijgen via het Pluspunt. Dit gaat altijd in overleg
met de ondersteuningscoördinator, de coördinator en jouw ouders.
Tussenuren
In leerjaar 1 en 2 worden tussenuren altijd opgevangen. Tijdens deze lessen werk je onder
begeleiding verder aan jouw schoolwerk.
Dyslexie
Ben jij dyslectisch en kun je wel wat extra hulp gebruiken? Al vanaf de brugklas kun je wekelijks begeleiding krijgen op het gebied van dyslexie. Ondersteuning op het gebied van dyslexie
wordt kosteloos aangeboden.
Huiswerkbegeleiding
Als je extra begeleiding nodig hebt bij het plannen en maken van huiswerk, dan word je in
eerste instantie geholpen door jouw mentor. Wanneer er meer ondersteuning nodig is, dan
bestaat de mogelijkheid om (tegen betaling) gebruik te maken van de faciliteiten van Gradua.
Deze ondersteuning kan bij ons in school plaatsvinden.
Meer informatie kun je vinden op de site www.gradua.nl.
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Oriëntatiedagen

Natuurlijk vind je het spannend om op een nieuwe school te beginnen. Daar houden wij rekening mee. We willen dat jij je snel thuis voelt. Voordat de zomervakantie begint, kom je als
nieuwe brugklasser al kennis maken met jouw mentor en klasgenoten.
Als brugklasser begin je het schooljaar met de oriëntatiedagen. We organiseren allerlei activiteiten die ervoor zorgen dat je elkaar, jouw mentor en onze school leert kennen.
We sluiten de kennismakingsactiviteiten af met een gezellige barbecue op school.
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