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Locatie

Van Renneslaan
352
30
6
4

Almelo
Wierden
Tubbergen
Hengelo
Totaal:

4
4
30

Langeveen
Nijverdal
Overig

430 leerlingen

Geesteren
Vriezenveen
Hellendoorn

Tubbergen

Hoge-Hexel
Aadorp

Wierden

Nijverdal

Almelo

Albergen

Locatie

Rijssen
Nijverdal
Rijssen

Rijssen

Enter

Enter

Wierden
Hellendoorn
Overige

Onze
leerlingen
komen
overal
vandaan

Totaal 705 leerlingen

schooljaar 2017-2018

Totaal:

166
95
87
52
19
11

430 leerlingen

Locatie

Aalderinkshoek
Almelo
Wierden
Enter
Bornerbroek
Rijssen
Aadorp
Totaal:

277
171
57
43
10
10

609 leerlingen

Nijverdal
Vriezenveen
Hoge Hexel
Zenderen
Hellendoorn
Overig

9
8
4
3
2
15

Vakken op een
hoger niveau volgen

Meer leren, meer motivatie

Als je vmbo of mavo volgt op

ook met de lesboeken die bij deze

anderen in de klas nog niet. Zo blijft

Pius X College, maar je wilt voor

niveaus horen. Daar ben ik wel trots

het interessant. De docenten komen in

sommige vakken wat meer

op. Voor andere vakken hoef ik niet

de les af en toe even bij me voor wat

uitdaging, dan kan dat!

per se een hoger niveau te doen, want

extra uitleg die de rest nog niet krijgt.”

sommige vakken vind ik best moeilijk.”

Fabienne Lindeman (13) uit klas 2B

Minder vervelen

Motivatie vergroten
Teamleider onderbouw vmbo/mavo

volgt sinds dit schooljaar Engels op

Jolijn van Sluis (13) uit klas 3GT heeft

Sanne Gerritsen: “We doen dit vooral

havo-niveau en geschiedenis op

er al een jaar met extra uitdaging

om de motivatie bij de kinderen te

mavo-niveau. Die extra uitdaging

opzitten: “Wiskunde en biologie

vergroten. Bovendien kunnen zij

was ook wel nodig, vertelt ze: “Ik

waren voor mij echt makkelijk, ik

vrijstelling krijgen voor de vakken die ze

haalde hoge cijfers en ik wilde

had er hoge cijfers voor. Dan is extra

nu al halen als ze hierna bijvoorbeeld

graag meer leren en er beter in

uitdaging wel leuk, dus ik ben blij

hun havodiploma willen halen. We

worden. Mijn docenten vroegen

dat de docenten me deze optie

passen wel op dat we niet te veel

daarom of ik misschien les wilde

aanboden. Ik verveel me nu minder in de

vakken op een hoger niveau geven

krijgen op een hoger niveau.

les, want deze stof ken ik allemaal nog

aan een leerling, want dan kunnen de

In de klas krijg ik nu andere

niet. Ik werk bij wiskunde bijvoorbeeld

cijfers voor andere vakken daar weer

opdrachten dan de rest. Ik werk

met een grafische rekenmachine en

onder lijden. Het moet wel passen.”

PIUS X MAGAZINE
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Tweetalig onderwijs

nu ook voor havo-leerlingen

Met twee talen kun jij de hele wereld aan! Zo luidt de slogan

vroegen ouders en leerlingen steeds vaker naar de mogelijkheid

in de folder over tweetalig onderwijs (TTO), dat sinds dit

van TTO op havo-niveau”, vertelt TTO-coördinator Terana

schooljaar ook voor havo-leerlingen beschikbaar is. Goede

van Haren. “Daarom is het heel mooi dat we nu aan de vraag

kennis van de Engelse taal en internationale onderwerpen

kunnen voldoen.” Het volgen van tweetalig onderwijs is

wordt steeds belangrijker. Voor nu, voor je vervolgstudie, of

een keuze. Leerlingen krijgen één uur per week les van

voor straks in het werkende leven. Binnen onze school wordt

een native speaker. En minimaal de helft van de totale

taalontwikkeling daarom erg ondersteund. Met tweetalig

lestijd is in het Engels. Bovendien is er meer aandacht

onderwijs hebben leerlingen de kans om een goede talenkennis

voor Europese en internationale onderwerpen.

te ontwikkelen en doen zij belangrijke kennis en ervaring
PIUS X MAGAZINE

op die later voordelen geven in het (werkzame) leven.
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Verzoeken
“Al enige tijd werd er in school gepraat over tweetalig onderwijs
voor havisten. Ook tijdens open dagen en andere voorlichtingen

Meer weten over
tweetalig onderw

Download dan de folder
op www.ikkiespius.nl

lder
l

onder leerlingen en ouders
Inzicht hebben in de (ontwikkeling van

positieve uitspraken door leerlingen

de) behoeftes en de tevredenheid

en ouders zien we als een compliment

van leerlingen én ouders over de

voor onze schoolorganisatie. Toch

school is erg belangrijk. Daarom

sluiten we onze ogen niet voor de

houdt het Pius X College jaarlijks

aandachtspunten. We nemen deze mee

tevredenheidsonderzoeken.

in onze verbeterpunten. Ook binnen
het team bespreken we uitgebreid de

“Tevreden ouders en leerlingen voelen

resultaten en de opvallende zaken.”

zich meer betrokken bij de school en
denken vaker mee”, legt Maaike Buls uit.

Soms zijn verbeterpunten heel concreet.

Zij is als kwaliteitsmedewerker betrokken

“Uit de leerlingpeiling van vorig

bij de onderzoeken. Deze leveren jaarlijks

schooljaar bleek dat leerlingen van de

het vinden van een nieuwe

veel bruikbare gegevens op. “Leerlingen

locatie Van Renneslaan de overblijfruimte

teamleider bovenbouw havo/vwo

zijn vaak veel kritischer dan ouders en

in de pauzes te krap vonden. Teveel

van de locatie Aalderinkshoek in de

kunnen als directe ‘gebruikers’ van ons

leerlingen in de kantine. Met die

benoemingsadviescommissie ook

onderwijs heel goed hun mening geven

informatie moesten we iets: ‘Het gaat om

ruimte gemaakt voor een leerling.

over belangrijke zaken bij ons op school.

jou!’ is onze slogan. Dit schooljaar zijn we

Verder wordt er bij verbouwingsplannen

daarom gestart met twee pauzetijden,

binnen de Aalderinkshoek geluisterd

Positief

één voor de onderbouw en één voor de

naar de wensen van leerlingen. Zo

bovenbouw. Zo creëren we ruimte in

komt er een leerlingendelegatie bij

De afgelopen jaren kwamen er mooie

de kantine. En zo komen we tegemoet

de projectmiddag met docenten en

resultaten uit het onderzoek. Maaike:

aan de wens van de leerlingen.”

onderwijsondersteunend personeel.

“Wij zijn er trots op dat ouders en
leerlingen buitengewoon positief over

Tevredenheidsonderzoeken zijn

Betrokken

echt belangrijk, maar even belangrijk

die ouders en leerlingen geven zijn

Leerlingen betrekken bij de school krijgt

gesprek met leerlingen in de pauzes

aanzienlijk hoger dan op de gemiddelde

veel aandacht. “Zo is er bijvoorbeeld

aangaan. Dan blijf je op de hoogte

school in Nederland. Het grote aantal

bij de sollicitatieprocedure voor

van wat hen beweegt”, besluit ze.

onze school zijn. De rapportcijfers

is veel in de school zijn en het

PIUS X MAGAZINE
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Weten wat er speelt
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SPEERPUNTEN
VAN HET PIUS

Meer weten over
het Pius X College?

Bezoek dan onze open huizen op
20, 21 of 22 januari. Of neem alvast
een kijkje op; www.ikkiespius.nl

ICT-rijk

onderwijs
Als school willen we je voorbereiden op de toekomst
en daarin speelt technologie een belangrijke rol.
Van jou wordt straks verwacht dat je over goede digitale
vaardigheden beschikt. Met onder andere ICT-rijk onderwijs
bereiden we je daarop voor. Met ICT-rijk onderwijs leer
je niet alleen uit boeken maar ook met je laptop.

Tweetalig
Onderwijs
/ Anglia

Goede kennis van het Engels wordt steeds
belangrijker. In het hbo en op de universiteit worden
veel opleidingen in het Engels gegeven en daarnaast
zijn ook veel studieboeken in het Engels. Ook in het
bedrijfsleven is goed Engels vaak een vereiste. Op het
Pius X College, locatie Aalderinkshoek, kun je daarom
PIUS X MAGAZINE

Tweetalig Onderwijs (tto) volgen. Daarnaast wordt
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op alle Pius X-locaties een verdiepingsprogramma
Engels aangeboden: Anglia. Je krijgt extra
lessen Engels en je wordt op je eigen niveau
(level) voorbereid op het Anglia-examen.
Anglia is voor alle leerlingen toegankelijk.

Gymnasium

een tikkeltje
moeilijker

op
vast
l

Mag het een tikkeltje moeilijker? Dan is ons gymnasium iets
voor jou. Het gymnasium biedt een opleiding van het hoogste
niveau, waardoor jouw denkvermogen en culturele bagage
worden vergroot. Het is de klassieke opleiding bij uitstek
met vele cultuuraspecten, voor de bollebozen heel goed te
combineren met tto of Anglia.

Maatwerk
Op het Pius X College geven we door middel van
maatwerk meer ruimte aan jouw talentontwikkeling en
persoonlijke kwaliteiten. Voorbeelden van maatwerk zijn
bijvoorbeeld Anglia, de Rijssense Retail Route, de Tech
Route of het volgen van vakken op een hoger niveau.

Top vmbo:

een uitgebreid
aanbod van
profielen
Het Pius X College, locatie Van Renneslaan,

Ga jij straks voor Zorg & Welzijn, Dienstverlening
& Producten, Bouwen, Wonen & Interieur, Media,
Vormgeving & ICT, Economie & Ondernemen
of Produceren, Installeren en Energie?

PIUS X MAGAZINE

heeft een uitgebreid aanbod aan profielen.
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Mijn school
Pius X

Hoe ervaren
de scholieren
onze school?
We vroegen
het ze zelf.

Christian Evers
De veertienjarige Christian Evers uit
Nijverdal zit in zijn tweede jaar TL op
de Pius X-vestiging in Rijssen.
“Ik koos hiervoor, omdat het een kleine school is. Dat leek
mij fijn. En de omgeving sprak mij aan. Het is dichtbij het
centrum, dat vind ik handig voor als ik er even met vrienden
naartoe wil. Dat ik een eindje vanaf mijn huis naar school
moet fietsen, vind ik niet erg.” Christian wil later iets in de
techniek gaan doen, maar weet nog niet precies wat. “Ik heb
veel vakken, en met sommige doe ik later wellicht niets. Soms
heb ik volle weken, met veel toetsen. Maar over het algemeen
is het goed te doen. Ik haal gelukkig tot nu toe goede cijfers”,
lacht hij. Zijn verwachtingen over de school komen uit. “Het
is een fijne school. De lessen en opdrachten worden goed
uitgelegd, de leraren zijn aardig en er hangt een goede sfeer
PIUS X MAGAZINE

overal. De manier van lesgeven door de leraren vind ik fijn.

10

leuke activiteiten en uitjes. Zo zijn we al een paar keer

“Omdat het een
kleine school is, ken
ik bijna iedereen.”

naar een muziekmuseum geweest. Ja, het bevalt me

Christian Evers, scholier Pius X Rijssen

En omdat het een kleine school is, ken ik bijna iedereen
en weet ik alles in de school goed te vinden. Er zijn veel

hier eigenlijk heel goed”, besluit hij.

Ayda Kachik
en Ikhlas Issa

“De leraren zijn leuk en
aardig en helpen je goed op
weg. Ze moedigen je aan,
op een prettige manier.”

De Almelose vriendinnen Ayda Khachik
en Ikhlas Issa (beide 12 jaar) zijn erg
te spreken over hun school in de
Aalderinkshoek in hun woonplaats.

Ayda Khachik, scholier Pius X Aalderinkshoek

“Ik had er al veel positieve verhalen over gehoord, voordat ik
ervoor koos. Mijn broer zit hier ook op school”, vertelt Ayda, die
net als haar vriendin in het eerste jaar zit (t-havo). “Het leek mij een
mooie en fijne school. En dat klopt ook. Mijn ervaringen zijn erg
positief. De leraren zijn leuk en aardig en helpen je goed op weg. Ze
moedigen je aan, op een prettige manier.” Ayda vindt het ook fijn dat
er interessante activiteiten zijn op school, zoals The Voice of Pius en
de Halloweenparty in Lucky. “En laatst hadden we een dansles van
de muzieklerares. Heel leuk vond ik dat!” Haar vriendin Ikhlas is het
met haar eens. “Ik hoorde goede verhalen over deze school. Wat mij
betreft kloppen ze. Ik kende alleen Ayda hier. Maar heb al gauw veel
nieuwe vrienden gemaakt.” De goede sfeer op school helpt daar volgens
haar ook bij. “Iedereen gaat hier goed met elkaar om en de leraren zijn
heel aardig. Ik heb niets te klagen”, besluit ze vrolijk.

Fleur Bolink
Fleur Bolink (15) uit Wierden zit bijna een
jaar op Pius X Renneslaan. Ze volgt vmbokader. Eerder zat ze 2,5 jaar op de vestiging
van Pius X in Rijssen mavo - havo - vwo.

het bleek precies wat Fleur nodig had. “Ik ben zo blij dat ik deze
keuze heb gemaakt! Ik zit weer lekker in mijn vel en doe leuke
dingen. Binnen mijn richting, creatieve technologie: mode en
design, ben ik met superleuke vakken bezig! De escaperoom,
fotografie. Ik vind het allemaal even leuk. En, ik haal
goede cijfers!” Fleur heeft fijne vrienden
leraren.

en omdat ik er goede verhalen over hoorde. En hoewel ik

“Ze zijn aardig en helpen

heel erg mijn best deed, bleven mijn cijfers laag. Dat was erg

goed. Ik heb ook

frustrerend”, vertelt ze. Fleur vond het vooral lastig dat ze zoveel

absoluut geen slechte

vakken had. “Daar werd ik gewoon ongelukkig van. Ik bleef leren,

ervaringen op de

zat uren op zolder. Maar het werd maar niet beter.” Ze besloot

school. Ik was hier

om over te stappen naar de vmbo-vestiging in Almelo. “Ik kende

gewoon heel

de school niet. Had er wel wat over gehoord en dat was niet

snel gewend.”

altijd positief. Ook kende ik er niemand, toen ik begon.” Maar

PIUS X MAGAZINE

en is erg te spreken over de
Ik koos de school in Rijssen omdat het een kleine school is
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Pius biedt ruimte
aan topsporters
Op topniveau sporten én je middelbare

leren klasgenoten dat doorzettings-

school goed doen. Gaat dat samen?

vermogen, positiviteit en gedrevenheid

Zeker! Romanie Greveling (13) is daar

helpen om je doelen te halen.”

het levende bewijs van. Ze kickbokst
op hoog niveau, werd begin deze
maand zelfs Europees kampioen en

Interessant

ze gaat naar school. Pius X College

Romanie vindt het fijn dat ze van school

biedt ruimte voor talent en helpt

de ruimte krijgt om te sporten. “Toen

(top)sporters graag op weg.

ik vorig jaar begon op het Pius, heb ik
meteen aangegeven dat ik heel veel

wel op weg zijn om er één te worden.

Romanie traint elke dag twee uur en

train voor het kickboksen. Ze vonden

Ook hen helpen we uiteraard graag.”

op zaterdag drie uur. In de weekenden

het heel cool dat ik dat doe. En nog

komen daar vaak nog wedstrijden bij.

steeds. Mijn klasgenoten en leraren

Meestal in Nederland of Duitsland,

vinden het heel interessant als ik erover

maar soms ook verder weg. Begin deze

vertel. Ze vragen er ook vaak naar.”

Veel mogelijk
De teamleider vervolgt: “Het is zo jammer
dat vaak onbekend is dat topsporters

maand werd ze Europees kampioen
in Engeland. Op school denken ze

Ruimte geven aan talent betekent bij Pius

in het gewone onderwijs mee kunnen.

volgens haar goed mee om het te

niet alleen letterlijke ruimte in de agenda.

Door flexibel te zijn en daar waar mogelijk

combineren. En tot nu toe gaat dat prima.

“Onze slogan ‘het gaat om jou’ wordt

wat aan te passen. Bijvoorbeeld in

breder bedoeld. Het gaat ook over het

hun rooster, momenten van toetsen

Sanne Gerritsen, teamleider onderbouw,

hebben van aandacht voor een prestatie.

en het overslaan van een gymles

vindt het belangrijk om zich hard te

In het zonnetje zetten van leerlingen

zorg je voor de ruimte die ze nodig

maken voor kinderen die aan topsport

als ze ergens aan mee hebben gedaan.

hebben. Zo geven we ze bijvoorbeeld

doen. “Zij zijn vaak super gemotiveerd

Overigens bieden we momenteel

de mogelijkheid om onder lestijd te

en gedreven en ik vind dat we dat

maatwerk aan vier topsporters. Maar we

trainen of een wedstrijd te doen.”

als school moeten stimuleren. In de

hebben ook leerlingen die nog geen

klas werkt dit ook positief door. Door

topsporter zijn, maar

de instelling van topsporters

“Het is zo jammer dat
vaak onbekend is dat
topsporters in het gewone
onderwijs mee kunnen.”
PIUS X MAGAZINE

Sanne Gerritsen, teamleider onderbouw
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op Pius X College

Houd je van uitdaging en wil je later

doelgroep naar het stadion te krijgen.

voorbeeld daarvan is misschien wel

graag naar het hbo? Dan is het Toptraject

Het winnende idee was om een

de escape room die we nu al drie jaar

echt iets voor jou. Speciaal ontwikkeld

t-shirtkanon te introduceren, zodat ze

georganiseerd hebben. Die zit echt

om het verschil tussen mbo en hbo

kans maken op een officieel shirt. Maar

supergoed in elkaar. Uit heel Nederland

te verkleinen. En het mooie is: op

ook voor Cogas, Landhotel ‘t Elshuys en

komen teams van echte diehards

Pius X College wordt dit Toptraject

Food Connect hebben we hele leuke

om de uitdaging aan te gaan. En dat

op een unieke manier ingevuld!

projecten gedaan. Voor het project

voor iets dat door onze leerlingen is

‘Adviseurs van de Toekomst’ hebben wij

ontwikkeld. Daar ben ik heel trots op.”

Samenwerking met
het bedrijfsleven

als een van de drie winnende teams Pius

Pius is er heel goed in om het

onze ideeën over duurzaamheid.”

vertegenwoordigd in het provinciehuis
in Zwolle. Daar presenteerden we

bedrijfsleven te betrekken bij het
Toptraject. Bij heel afwisselende

Meer verdieping
Tijdens de projecten van het Toptraject
ontwikkelen de derdejaars Piusleerlingen hun organisatieskills

te werken aan projecten waarbij allerlei

Succesvolle
escape room

vaardigheden worden gestimuleerd en

Patricia Oude Spraaksté, coördinator

van deze skills en meer verdieping

ontwikkeld. Leerling Niek Schepers uit

Toptraject, is zeer enthousiast over de

op het gebied van Nederlands,

3GT1 vertelt: “We hebben bij Heracles

invulling door de leerlingen: “Ze denken

wiskunde en LOB. Zo komen ze

Almelo meegedacht om een jongere

heel erg out-of-the-box. Het mooiste

praktisch en concreet verder.

bedrijven krijgen leerlingen de kans om

vakoverstijgend. In het vierde jaar
kunnen ze kiezen voor doorontwikkeling

PIUS X MAGAZINE
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Uniek toptraject
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Leren doe
je overal
Leren doe je natuurlijk niet
alleen binnen de muren van het
klaslokaal. Daarom organiseert het
Pius X College gedurende jouw
schooltijd diverse gezellige uitjes en
bijzondere reizen. Leuk, leerzaam
en meestal om nooit te vergeten!

PIUS X MAGAZINE

Rondstruinen door
het oude Colosseum
in Rome
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Een bezoek
aan China

Het concentratiekamp
in Praag

PIUS X MAGAZINE

Het jaarlijkse
ski-uitje
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KORTNIEUWS

Volg jij het Pius
al op Instagram?

Ben jij benieuwd wat er zoals gebeurt op het Pius X
College? Volg dan snel onze Instagrampagina’s!
Iedere locatie heeft zijn eigen Instagrampagina:

Pius X, locatie Aalderinkshoek:
www.instagram.com/piusaalderinkshoek

Pius X, locatie Van Renneslaan:
www.instagram.com/piusvanrenneslaan

Pius X, locatie Rijssen:
www.instagram.com/piusrijssen

Het dak eraf bij

Valentine Party
Op maandag 11 februari was de spanning voelbaar in de foyer van het
Theaterhotel. Zo’n 300 leerlingen uit groep 8 hadden zich verzameld
voor de Valentine Party van het Pius X College. De leerlingen hadden
hun mooiste outfits aangetrokken om er een echt feestje van te
maken. Toen de deuren van de zaal geopend werden renden de
aanstaande brugklassers naar binnen om een plekje te vinden.
Oud-leerling Chiel Kamphuis trapte de avond af met een aantal echte
meezingers. Daarna zongen de winnaars van de Voice of Pius prachtige nummers.
Emma van Houten, van de locatie Aalderinkshoek en Sanne Hoppen, van de
locatie Rijssen. Gelukkig kon last minute nog een vervanger worden gevonden
voor Tuana Arabaci (locatie Van Renneslaan). Zij was geveld door de griep.
Gelukkig was daar Loraine Koelen als stand in! Nehrin Citgez trad samen met
musicalgroep Pius X Rijssen op met hun versie van ‘Scars to your beautiful’.

PIUS X MAGAZINE

Toen Yes-R aan het einde van de avond het podium op rende trilde de bomvolle
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zaal op zijn grondvesten. Een heel verrassend moment was dat Yes-R een
meisje, dat een beetje op zijn dochter leek vertelde hij later, op het podium trok.
Toen zij de microfoon kreeg om een beetje mee te zingen, ging er een golf van
verbazing door de zaal. Wat een stem! Het was een geweldige avond om op
terug te kijken en hopelijk is het voor velen een avond om nooit te vergeten.

De volgende Valentine
Party is op woensdag
12 februari 2020!

www.piusx.nl

Het Pius X College heeft een nieuwe
website. Op de vernieuwe site vind je
allerlei belangrijke informatie over onze
school. Bovendien staat er ook een link
naar onze speciale groep 8-pagina.
Neem er eens een kijkje!

Bezoek het Open Huis
van Pius X College!

Agenda

Op 20, 21 of 22 januari openen
we de deuren voor jou!

2019 - 2020
Informatieavonden
di 5 november, 19.30 uur

Open Huis
ma 20 januari, 18.00 uur
Pius X College Van Renneslaan

Pius X College Van Renneslaan

di 12 november, 19.30 uur

di 21 januari, 18.30 uur
Pius X College Rijssen

di 12 november, 8.30 uur
do 14 november, 8.30 uur
Pius X College Aalderinkshoek

Pius X College Aalderinkshoek

di 26 november, 19.30 uur

Open Lesdag

wo 22 januari, 18.30 uur

ma 18 november, 8.30 uur

Pius X College Aalderinkshoek

Pius X College Rijssen

Doemiddag vmbo

Openlesactiviteit
gymnasium & TTO

Pius X College Rijssen

Informatieavond TTO
di 19 november, 19.30 uur

wo 6 november, 14.30 uur
wo 5 februari, 14.30 uur

Pius X College Aalderinkshoek

Pius X College Van Renneslaan

wo 13 februari, 13.30 uur
Pius X College Aalderinkshoek
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Oud-leerlingen
aan het woord

Pius

Social
Tips

“Ik wil graag werken
met kinderen met
een rugzakje”
In 2013 haalde ze haar vmbo-GT diploma. Nu
volgt oud-Pius X-leerling Ruth Jansen (22)
de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch
medewerker. Over anderhalf jaar is ze klaar.
Maar over het vervolg twijfelt ze nog.
Haar twee oudere zussen zaten op het
Pius. “Mijn ouders waren positief en na
de open dag was ik dat ook”, herinnert
Ruth zich. “Ik ging met een goed gevoel

Drie tips voor jou
1

    Gebruik op blogs, bij games en chats een ‘nickname’,
zo ben je moeilijker te vinden voor vreemden.

2

   Gebruik geen tags, tag niet zomaar je vrienden in foto’s en
berichten en vraag ze om dat ook niet bij jou te doen.

3

   Scherm je profielen af, ga niet ‘live’ op Facebook, zorg dat
niemand precies kan zien wanneer jij waar precies bent.

Drie tips voor je ouders
1

     Google ééns in de maand eens op je eigen naam,
zo weet je wat er online over je te vinden is.

2

   Maak in het gezin afspraken over downloaden, dit om te
voorkomen dat er onnodig virussen worden binnen gehaald.

3

   Let op je eigen ‘social media gedrag’. Zet niet zomaar berichten
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over of foto’s van je kinderen online, geef het goede voorbeeld.
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Bovenstaande tips komen uit het informatieboekje
van het Pius: ‘Hoe social ben jij?’. Dit boekje is onlangs
uitgedeeld aan leerlingen en te downloaden op
onze website: www.piusx.nl

Meer lezen over
gedrag en social media?
Download het informatieboekje
op www.piusx.nl

naar school. Er hing een fijne sfeer.

bezig met sport. Nog steeds volleybal

Er werden geen kinderen gepest

ik met veel plezier op hoog niveau. Ik

en iedereen mocht er zijn. De leuke

sprak iemand over de sportopleiding,

docenten zijn mij vooral erg bijgebleven.

ging naar een open dag en was gelijk

Zij hadden oog voor iedereen en

verkocht. Dit wilde ik doen! In het

maakten iets leuks van de les.”

derde leerjaar koos ik voor het profiel

Over de leukste herinnering hoeft

bewegingsagogie. Dit houdt in dat je

Ruth niet lang na te denken. “Dat is

met mensen/kinderen werkt met een

mijn diploma-uitreiking. Doordat we

beperking.” In 2017 studeerde ze af.

met een klein groepje apart zaten,
werd het een stuk persoonlijker. Mijn

“Na het Landstede wist ik precies

mentor had voor iedereen leuke

wat ik wilde. Ik ging de Pabo ( HBO)

foto’s met een persoonlijk stukje

doen. Een leuke opleiding, maar te

met een terugblik op de jaren.”

theoretisch voor mij. Ik besloot, met
pijn in mijn hart, om ermee te stoppen.

Hierna begon Ruth met de sportopleiding

Ik was graag lerares geworden. Ik ben

in Zwolle. “In de laatste jaren van het

23 als ik klaar ben met mijn huidige

Pius begon ik met het oriënteren op

opleiding. Jong genoeg om door te

een vervolgopleiding. Ik wist niet goed

leren. We zien wel wat de toekomst

wat ik wilde, wel wist ik heel goed wat ik

brengt, maar ik zou graag willen werken

niet wilde. Na school was ik alleen maar

met kinderen met een rugzakje.”

“Ik ben nog steeds blij met mijn keuze”
De 21-jarige oud-Pius leerling Koen

aangeboden en ik had een passend

Ter Beke volgt nu de studie Econometrie

ter Beke vond zijn middelbare

vakkenpakket met leraren die de

en Operationele research aan de UvA,

schooltijd ‘heel relaxed’. Hij koos jaren

stof goed wisten over te brengen.”

waar hij dit jaar zijn Bachelor hoopt af te

geleden bewust voor de school en

Ter Beke begon in 2009 in Almelo. En
hij haalde er in 2015 zijn eindexamens.
“Ik volgde tweetalig onderwijs op
de locatie Aalderinshoek. Hierdoor
had ik vanaf de eerste tot en met
de derde klas alle lessen met
dezelfde leerlingen. Er waren
meteen hechte vriendengroepen.
Het was vooral fijn dat er

ronden. “Naast de studie Econometrie
De meeste herinneringen die Koen

en Operationele research ben ik

heeft aan zijn tijd op het Pius X

ook bijlesdocent voor studenten die

college zijn positief. “Met name de

problemen hebben met economie,

vele reizen naar het buitenland die ik

wiskunde en statistiek. Ik doe dat met

in zes jaar heb gemaakt. Geweldig!

veel plezier”, vertelt hij enthousiast.

En de verschillende olympiades
waaraan ik samen met vrienden heb

“Ik koos destijds voor het Pius X

deelgenomen waren een uitstekende

College, omdat het de enige school

toevoeging aan de reguliere lessen.”

in de omgeving was met tweetalig

Eén ding had Koen liever anders gezien.

onderwijs. In deze tijd van globalisering

“De opzet van het systeem in mijn

leek het me belangrijk om Engels

altijd mensen waren waarbij

tijd, waar je in de 4e klas nog geen

op hoog niveau te kunnen spreken.

ik terecht kon met vragen.

vakkenpakket mocht kiezen, maar

Bovendien sprak de kleinschaligheid

De jaren erna waren ook

alleen een stream. Hierdoor kon ik

in vergelijking met andere scholen in

minder vakken laten vallen dan ik wilde,

Almelo mij ook erg aan. Ik ben nog

waardoor ik lange dagen moest maken.”

steeds blij met mijn keuze”, besluit hij.

prima. Er werden altijd extra
uitdagende projecten
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heeft daar nooit spijt van gehad.
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MA 20 JANUARI 2020: VAN RENNESLAAN
DI 21 JANUARI 2020: RIJSSEN
WO 22 JANUARI 2020: AALDERINKSHOEK
18:30 - 21:00 uur

WWW.IKKIESPIUS.NL

