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Beste
lezer,
Voor je ligt de vijfde editie van Canisius 

magazine: het informatieve magazine dat 

twee keer per jaar verschijnt en waarin we je 

informeren over de ontwikkelingen op onze 

locaties. In de afgelopen maanden viel er weer 

genoeg te beleven op onze school. Zo heeft 

de locatie Tubbergen een behoorlijke renovatie 

ondergaan. Het resultaat is een prachtig en 

modern schoolgebouw dat past in het huidige 

tijdsbeeld. Een sfeerimpressie is verderop 

in dit magazine te zien. Daarnaast hebben 

beide locaties veel aandacht voor belangrijke 

thema’s als talentontwikkeling en maatwerk 

programma’s. Ook hierover lees je meer in deze 

nieuwe editie van Canisius magazine. 

Speciaal voor ouders met kinderen in  

groep 7 en 8 heeft Canisius   de website 

www.ikkiescanisius.nl weer geactualiseerd. 

Hierop staat een handig overzicht met alle 

voorlichtingsdata en daarnaast vertellen we er 

wat Canisius te bieden heeft. De moeite waard 

om eens een kijkje te nemen.

Alvast prettige feestdagen en veel  

leesplezier toegewenst.

Drs. Ben A. Kokhuis

Voorzitter  
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schooljaar 2017-2018

LOCATIE TUBBERGEN
Tubbergen  158
Geesteren  155
Langeveen  54
Reutum  52
Vasse  50
Albergen  49
Fleringen  42
Ootmarsum  24
Manderveen  23

Harbrinkhoek  23
Almelo  21
Mander  15
Agelo  10
Hezingen  7
Haarle  4
Overige  35

LOCATIE ALMELO
Almelo  393
Albergen  147
Geesteren  141
Tubbergen  119
Harbrinkhoek  87
Zenderen  33
Fleringen  23

Langeveen  22
Reutem  21
Vasse  19
Vriezenveen  13
Mariaparochie  5
Overige  56

Zelfvertrouwen 
kweken 

Meer vmbo GT-leerlingen de potentie en ambitie geven 
om uiteindelijk een hbo-opleiding te volgen, dat is het 
doel van de doorstroomprojecten binnen Canisius. Dit 
schooljaar begonnen in zowel Almelo als Tubbergen de 
zogeheten Remind-trainingen en vanaf komend jaar 
wordt er deelgenomen aan het Toptraject. 

“We doen dit niet alleen om leerlingen te prikkelen of klaar te stomen voor een 

hbo-studie, maar ook om ze meer vertrouwen te geven in eigen kunnen,” vertelt 

teamleider Udo Domhof. Vooral de Remind-trainingen leggen daar de focus op. “Dit 

zijn zeven trainingen in leerstrategieën, gegeven door voormalig vmbo-leerlingen die 

uiteindelijk op de universiteit zijn beland. Eind oktober vond de eerste bijeenkomst 

plaats en alle twintig leerlingen waren razend enthousiast. De twee trainers dienen 

echt als een voorbeeld.” 

Zelfvertrouwen
Chayenne (16 jaar, klas 4T2) neemt deel aan de Remind-trainingen en wil via het 

mbo naar het hbo, om uiteindelijk een eigen fysiotherapiepraktijk te beginnen. “Ik 

vind het interessant om te weten hoe ik makkelijker dingen kan onthouden. Ik merk 

gelijk al dat het helpt.” Ze heeft bovendien meer zelfvertrouwen gekregen. “Eerder 

dacht ik vaak ‘ik kan het niet’ en legde ik mezelf te veel druk op. Nu probeer ik het, 

leer ik van de fouten en zie ik mezelf groeien.” 

Ook Tom (15, 4T1) is blij met de kansen die hij krijgt. “Ik wil via de havo naar het 

hbo en dan later docent worden of in de automatisering werken. De bijeenkomsten 

zijn handig, zodat ik beter weet hoe ik kan leren. Doordat je meer weet, word je 

automatisch ook zekerder van jezelf.”

Toptraject
Canisius bereidt zich tevens voor om komend schooljaar in te kunnen stappen in het 

Toptraject, een Twentse samenwerking tussen vmbo-scholen, het ROC van Twente 

en Saxion die zich richt op vmbo-leerlingen die een vmbo-mbo-hbo-route willen en 

kunnen volgen. Domhof: “Er wordt gekeken welke toppers uit het derde leerjaar wat 

extra’s kunnen in het vierde jaar. Op het gebied van Nederlands en wiskunde, maar 

ook wat betreft studievaardigheden en loopbaanoriëntatie.” 

met de doorstroommogelijkheden op Canisius
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Het WK Scholenvolleybal wordt eens per twee jaar gehouden en 

vindt plaats van 2 tot en met 10 juni 2018. Per land mag er één 

jongens- en meisjesteam deelnemen. Het Bonhoeffer College uit 

Enschede vaardigt een jongensteam af en Canisius neemt deel 

met een meidenteam. De 12 meiden die in het team zitten zijn 

geselecteerd uit al het volleybaltalent op Canisius en komen uit 

klas 3 t/m 5. De begeleidende docenten zijn Thijs Oosting, Erwin 

Elfrink en Brenda Haselbekke.

Vmbo-leerlingen  
naar België  
en Oostenrijk  
voor uitwisseling
Een groep vmbo-leerlingen is onlangs naar Oostenrijk geweest 

 waar zij te gast waren op de LFS (bos- en landbouw) te Pyhra.  

Een tweede groep leerlingen ging naar België voor een bezoek  

aan de PTS (tuinbouw, groente- en fruitteelt) in Mechelen. Voor de 

leerlingen een week waarin veel nieuwe ervaringen zijn opgedaan 

tijdens het praktijkleren waaronder: les over de fruit- en groenteteelt, 

trekker rijden, fruit plukken en dierverzorging. Daarnaast was er  

ook tijd voor excursies en culturele bezienswaardigheden. De 

leerlingen kunnen terugkijken op een geslaagde en veelzijdige  

week waarin ze veel hebben geleerd. 

Canisius 
viert C-Day

kortnieuws

Op dinsdag 26 september was het 
C-Day op Canisius: een dag in het 
teken van saamhorigheid, veiligheid 
en respect. De leerlingen hadden geen 
lessen maar volgden een alternatief 
programma waarin bovenstaande 
thema’s centraal stonden. 

“We willen graag een sociaal veilige school  

zijn en blijven en daarom vinden we het heel 

belangrijk dat we stilstaan bij deze begrippen”, 

aldus locatiedirecteur René Delnooz. Alle  

leerlingen namen deel aan deze bijzondere dag 

die werd afgesloten met het maken van een 

spectaculaire dronefoto. 

Canisius opnieuw
naar WK 
Scholenvolleybal

Een groep van 35 leerlingen (derde en  
vierde klas) heeft woensdag 4 oktober  
het Anglia-certificaat in ontvangst  
genomen. De leerlingen waren geslaagd 
op verschillende niveaus: pre-intermediate, 
intermediate, advanced en proficiency.  
De resultaten waren uitstekend!

Voorafgaand aan de uitreiking werd er gezamenlijk fish 

and chips gegeten in de lerarenkamer. Niet alleen kregen 

de leerlingen hun certificaten en een roos uitgereikt, ook 

werd er nog een quiz gedaan om uit te vinden wie de 

slimste ouder van de avond was. Dit bleek de moeder 

van Madée ten Berge te zijn. Zij ontving een lekker 

chocoladepakket. Al met al een geslaagde avond met  

een prachtig resultaat waar Canisius erg trots op is. 

De speelsters die Canisius gaan vertegenwoordigen op het WK (v.l.n.r.):  
Eline Rohaan, Madee ten Berge, Lot Roelofs, Sanne Hemmer, Femke Gehring, 
Heleen Timmerman, Babeth Slag, Lynn Veltmaat, Marije Veldhuis,  
Mandy Weghorst, Sophie van Heumen en Minouk Hilgenberg. 

Sponsoring
Deelnemen aan een WK kost zo’n 20.000 euro. Het grootste 

gedeelte van de kosten wil de school dekken door sponsoren  

te werven die Canisius een warm hart toedragen. Tevens zijn  

de meiden al bezig met diverse  sponsoracties. 

Wie een goed idee heeft voor een sponsoractie kan dit  

kenbaar maken door te mailen naar Brenda Hasselbekke: 

b.haselbekke@canisius.nl. 

Voor de vierde keer op rij mag er een meisjes 
schoolvolleybalteam deelnemen aan het 
WK Scholenvolleybal. Na Toulon, Espinho, 
Belgrado is nu Brno (Tsjechië)  de arena waar 
de wedstrijden van dit mondiale toernooi 
worden gespeeld.

Kijk voor meer informatie op www.wkcanisius.nl

dag in teken van veiligheid,

saamhorigheid en respect

Leerlingen nemen
Anglia-certificaat
in ontvangst
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Een uitwisseling met een buitenlandse school, dat is  
niet echt bijzonder voor een internationaal georiënteerde 
school als Canisius. Maar de uitwisseling in oktober met  
de leerlingen van FEM uit het Poolse Wroclaw was wel 
degelijk bijzonder.

Het was een drukke week voor zowel de Poolse als Nederlandse 

leerlingen. Na de aankomst op zondag waren er op maandag diverse 

lessen, kennismakingsgesprekken en discussiegroepen. Vanaf dinsdag 

werkte de hele groep aan de hoofdthema’s van de uitwisselingsweek:  

de relatie tussen Nederland en Polen, de rol van Poolse bevrijders in  

de Tweede Wereldoorlog en op de afsluitende vrijdag vond een debat 

plaats over de toekomst van Europa. Hiervoor waren zowel op de school 

als extern activiteiten gepland.

Op woensdag gingen de leerlingen naar de Airborne begraafplaats  

in Oosterbeek. Canisius kreeg originele documenten van het  

Canadese Ministerie van Defensie onder het motto ‘Give the graves  

a name’. Het doel is om meer informatie beschikbaar te maken van  

de begraven soldaten en daar hebben de leerlingen tijdens deze 

uitwisseling bij geholpen. Uit de persoonlijke brieven van de overleden 

Canadezen stelden de leerlingen een korte biografie op die aan het  

graf is voorgelezen.

Ebo van der Laan, teamleider bij Canisius Tubbergen: “We gaan  

niet alleen naar Oosterbeek, maar ook naar Driel, Arnhem en  

Amsterdam met de leerlingen. Door deze actieve uitwisseling willen  

we onze 3tto’ers een hele week onderdompelen in de Engelse taal en  

laten kennismaken met de andere cultuur en ideeën van leerlingen  

uit een ander Europees land.”

kortnieuws Bijzondere uitwisseling 
met een historisch tintje

Derdeklassers 
genieten van 
casinoavond

Derdeklassers van Canisius die de Class Arts & 
Music volgen zijn druk met de voorbereidingen 
voor een nieuwe musical. Zo werken leerlingen 
onder meer aan het script, de muziek, de techniek 
en natuurlijk de acteerprestaties. Ook bezochten ze 
op 30 november een echte musical (Shock) in het 
Theaterhotel. Daar mochten ze een kijkje achter de 
schermen nemen, gevolgd door een meet & greet 
met de cast. Een leuke en leerzame ervaring.

De musical ‘Rock & Rebellen’ wordt op maandag 16 april opgevoerd 

op Canisius Tubbergen (door 11 leerlingen). Op woensdag 18 april is 

de uitvoering van de musical ‘Locked’ op Canisius Almelo. Hieraan 

doen maar liefst 43 leerlingen mee. Wil je op de hoogte blijven van 

alle ontwikkelingen rondom de musical in Almelo? Volg dan het 

Instagramaccount @musicalcanisius.

Voorbereidingen
musicals in volle gang

Derdejaars leerlingen van Canisius Tubbergen genoten 

woensdag 8 november van een gezellige casinoavond in de 

aula van de school. De leerlingen hadden zich speciaal voor 

de gelegenheid prachtig gekleed en waagden een ‘gokje’ 

aan de diverse tafels. De casinoavond was georganiseerd 

door de Commissie Buitenroosteractiviteiten (CBA) van 

de school, die het hele jaar door diverse leuke activiteiten 

organiseert voor leerlingen uit alle leerjaren.
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Canisius Tubbergen heeft afgelopen zomer het schoolgebouw een flinke 
opknapbeurt gegeven. “Binnen twee leshuizen zijn de lokalen ruimer  
en moderner geworden en de klimaatbeheersing is sterk verbeterd”,  
legt locatiedirecteur Maaike Hagedoorn uit. “Daarnaast zijn er studie-  
en werkplekken gekomen en is ook het meubilair is vernieuwd.”

Canisius Tubbergen
geeft pand flinke 
opknapbeurt

De verbouwing was volgens Hagedoorn 

nodig om op meerdere fronten een 

kwaliteitsslag te kunnen maken. “We willen 

meer maatwerk bieden. Het is nu voor de  

docent makkelijker om  tussen de leerlingen 

door te lopen en de regie en het overzicht te 

behouden. Ook kunnen docenten veel beter de 

onderwijsactiviteit aanpassen aan het leerdoel, 

de klas, het niveau of het onderwerp.” 

De eerste reacties van leerlingen waren 

erg positief en ook medewerkers reageren 

enthousiast op de verbouwing, die nog niet 

helemaal is afgerond. Hagedoorn: “Fase 1 

hebben we inmiddels doorlopen. Fase 2 –  

de verbouwing van de andere twee leshuizen –  

start in de zomervakantie van 2018. Dit doen 

we zodat er geen lessen worden verstoord. 

Uiteindelijk is alles aan het begin van 

schooljaar 2018/2019 gereed.”
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Canisius
Social
Tips
 

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 over of foto’s van je kinderen online, geef  

het goede voorbeeld.

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.canisius.nl  



Mooie mix van 
theorie en praktijk 

bij Canisius Classes Sport & Lifestyle

Wat is er nou lekkerder dan je samen met je medeleerlingen even 
helemaal in het zweet te werken op het sportveld of in de gymzaal? 
Dat moeten de Canisius-leerlingen die de classes Sport & Lifestyle 
volgen ook gedacht hebben. Met lessen over bijvoorbeeld hun 
hartslag of gezonde voeding leren ze bovendien ook nog eens de 
belangrijke theorie achter de sport.

Energie kwijt 
Hij komt nog maar net boven de op de zaalvloer 

piepende sportschoenen uit, maar tussen het 

flag footballen (een minder ruwe vorm van 

rugby) door, wil Rens best even vertellen waarom 

hij voor deze class gekozen heeft. “Hier kun je 

je energie kwijt en het is leuker dan in de klas 

zitten. We doen vooral nieuwe sporten die wat 

minder bekend zijn, maar gelukkig gaan we ook 

wel eens voetballen.” Met team rood wint hij 

zo’n beetje elk potje. “Dat komt omdat ik in dit 

team zit,” lacht hij, om er snel aan toe te voegen 

dat het een grapje was.

Niet stil zitten
Ook Marieke uit team blauw heeft bewust 

gekozen voor Sport & Lifestyle. De reden 

verschilt niet veel met die van Rens. “Ik volleybal 

op niveau en wil gewoon graag met sport bezig 

zijn. Je bent actief en hoeft niet de hele tijd stil 

te zitten en na te denken.” Haar team vergaat 

het echter minder goed deze ochtend. Bijna 

verontschuldigend: “We doen echt wel ons best.”

Theorie
Maar de class draait niet alleen om het sporten 

zelf. “Sport & Lifestyle is eigenlijk een combinatie 

van lichamelijke opvoeding, biologie en 

levensbeschouwing,” legt docent Leon Scholten 

uit, terwijl hij de laatste spulletjes opruimt. 

“Zo zijn we ook bezig met de theorie achter 

de sport.” Trots laat hij hartslagmetingen zien 

die zijn leerlingen in een van de eerdere lessen 

deden bij henzelf. “Zo leren ze wat hun hartslag 

doet tijdens het sporten. Maar we hebben het 

bijvoorbeeld ook over voeding en doping.”

Talent ontdekken
Dat laatste hebben zijn leerlingen niet nodig, 

gezien de fraaie punten die er gescoord werden. 

Al is de class er niet alleen voor de uitblinkers. 

“Sport & Lifestyle is voor alle leerlingen,” 

benadrukt hij. “Hier kun je je talent ontdekken.”

Met ingang van dit schooljaar geeft  
Canisius geslaagde vwo’ers het zogenaamde 
plusdocument mee. Hierop staan de extra 
activiteiten die  leerlingen gedurende hun 
schoolloopbaan hebben gevolgd.  

Plusdocument:  
uitgebreid ‘cv’ 
bij diploma 

Een plusdocument maakt zichtbaar hoe leerlingen hebben 

gewerkt aan brede vorming en talentontwikkeling, en met 

welke resultaten. Op het document staan extra activiteiten die 

geen deel uitmaken van het voorgeschreven curriculum, denk 

bijvoorbeeld aan: deelname aan masterclasses van universiteiten, 

schoolkrantredactie, een cursus elementair boekhouden, het  

geven van bijles aan onderbouwleerlingen, Youcee-conferentie,  

een versnellingstraject voor een of meerdere vakken of een  

cursus EHBO.

Het is één van de middelen waarmee Canisius vormgeeft aan 

de ambitie om de brede vorming voor leerlingen optimaal te 

stimuleren. Het voornaamste doel van een plusdocument is om  

de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen zichtbaar te maken. 

Deze ontwikkeling laat zich nu eenmaal niet vangen in het 

standaard diploma met cijferlijst.

Voor leerlingen heeft een plusdocument verschillende voordelen. 

Op school geeft het richting aan gesprekken in het kader 

van loopbaan- en oriëntatiebegeleiding (LOB). Richting het 

vervolgonderwijs kunnen leerlingen de persoonlijke ontwikkeling 

vervolgens ook goed zichtbaar maken. Het heeft bovendien een 

positief effect op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van leerlingen. 

Wat is het plusdocument precies?

Waarom een plusdocument?

Wat heeft een leerling aan het plusdocument?
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Hoe kijk je terug op uw periode  
op het Canisius?
“Ik vond het echt een goede school. Het 

was er heel gemoedelijk en dat sprak me 

zeker aan. Canisius is echt zo’n school 

waar je normaal met elkaar omgaat. 

Met de leerlingen onderling, maar ook 

met de docenten. Er zat geen enkele 

docent tussen waar je als leerling een 

hekel aan had. Ik ben er altijd met plezier 

naar school gegaan. Met name voor het 

vak Techniek. Ik kwam er al snel achter 

dat ik iemand ben die met zijn handen 

moet werken en geen kantoorbaan moet 

hebben. Daar heeft docent Alphons Oude 

Avenhuis ook echt aan bijgedragen, want 

die bracht de lesstof heel goed over. Mede 

dankzij hem heb ik een vervolgopleiding 

restauratiewerkzaamheden gedaan 

en ben ik uiteindelijk gespecialiseerde 

timmerman geworden bij Bouwbedrijf 

Steggink in Reutum.”

Welke docenten kun je je verder  
nog herinneren?
“Arnold Dijkstra, die nu niet meer op 

het Canisius werkt, was mijn mentor. 

Dat was een topkerel. Je kon met hem 

ouwehoeren, maar hij liet de klas ook heel 

goed weten wanneer het tijd was  

om serieus te zijn. Dat voelde hij heel 

goed aan.”

Zijn er nog bepaalde momenten 
die je zijn bijgebleven?
“De opdrachten bij het vak Techniek 

vond ik geweldig. Dan moesten we 

bijvoorbeeld een grijper maken van hout, 

waarmee je de krant kunt oppakken. We 

hebben ook ooit een tafeltje gemaakt, 

wat zo’n beetje het begin was van mijn 

timmermanscarrière.”

Kom je in je werk weleens 
onderwerpen of mensen tegen die je 
doen denken aan het Canisius?
“Sterker nog: toevallig heeft Bouwbedrijf 

Steggink afgelopen zomer een 

verbouwing uitgevoerd bij Canisius. Dat 

was echt heel leuk. Ik kwam er allemaal 

docenten van vroeger tegen en vond het 

mooi om er weer eens rond te lopen nu 

ik geen leerling meer ben. Verder heb ik 

op het Canisius het nuchtere nadenken 

geleerd, waar ik elke dag nog profijt van 

heb. Meneer Oude Avenhuis zei altijd: 

‘Het is niet moeilijk, maar je moet er 

gewoon eerst even rustig over nadenken 

voordat je begint.’ Dat is ook echt zo in  

de praktijk.”

Ramon Hesselink (23) heeft in de periode 2007/2009 op 
het Canisius in zijn woonplaats Tubbergen veel geleerd, 
mede door docent Alphons Oude Avenhuis. Tijdens zijn 
opleiding vmbo-basis kwam hij erachter dat techniek 
zijn passie is en dat hij hierin verder wilde gaan in de 
toekomst. “De basis daarvoor werd op Canisius gelegd.”

Een voor velen bekend en vertrouwd gezicht 
stopt ermee. Martien Boet neemt na ruim 39 jaar 
afscheid als stagecoördinator. Marleen Peddemors 
neemt het stokje over.

De uit Weerselo afkomstige Peddemors begon dit schooljaar als 

nieuwe stagecoördinator, een functie die ze combineert met haar 

werkzaamheden als docente op de school. De docente zegt alle 

bedrijven (meer dan 100, red.) nu snel beter te willen leren kennen. 

“De goede banden die we hebben met onze stageadressen willen 

we verder versterken. Zo kunnen we onze vmbo-leerlingen blijven 

voorzien van prachtige en leerzame stages. Daarin is Canisius echt 

onderscheidend. Door het aanbieden van meerdere stages aan 

vmbo-leerlingen hebben leerlingen de mogelijkheid zich breed te 

oriënteren op het beroepenveld. ”

En de afzwaaiende Martien Boet? Die koestert warme herinneringen 

aan zijn tijd als stagecoördinator. “Ik ben ook jarenlang docent 

geweest, maar de rol van stagecoördinator paste me als een 

jas”, aldus de 64-jarige Oldenzaler, die niet zeker weet of hij 

na dit schooljaar nog als docent aan Canisius verbonden blijft. 

“Het onderhouden van de contacten met het bedrijfsleven was 

helemaal mijn ding, dat ga ik oprecht missen.” Boet vertelt trots 

te zijn op het feit Canisius met vele organisaties in de loop der 

jaren een prettige relatie heeft opgebouwd. “Het lijstje is eigenlijk 

te lang om op te noemen, maar denk aan bedrijven als Loohuis 

Intallatietechnieken, bouwbedrijf Steggink of installiebedrijf Derkink. 

Maar ook zorginstellingen als De Eeshof en het Meulenbelt horen 

daarbij. Plekken waar onze vmbo’ers talrijke waardevolle ervaringen 

op hebben gedaan.”

Wisseling van de wacht

Martien Boet
neemt afscheid als
stagecoördinator

Oud-Canisiaan
aan het woord...
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