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Beste
lezer,
Voor je ligt de zesde 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 deze editie onder meer aandacht 

voor de Canisius Class Science & Technology, 

de Volleybalschool, de eerste Geobattle 

op Canisius en een bijzonder leesproject. 

Daarnaast vertelt oud-leerling Marieke Dijkers 

over haar schooltijd op Canisius. Kortom, weer 

een boordevol en interessant magazine.

Ik wens alle eindexamenleerlingen veel succes 

bij de centrale eindexamens. Het is ook mooi 

te constateren dat ruim 285 leerlingen uit 

groep 8 (en hun ouders) hebben gekozen voor 

de brugklas van Canisius. Ik wens hen alvast 

een plezierig en succesvol schooljaar 2018 – 

2019 toe.

Tot slot wens ik alle leerlingen en mede- 

werkers veel succes met de afronding van  

dit schooljaar.

Drs. Ben A. Kokhuis

Voorzitter Centrale Directie 

www.instagram.com/sgcanisius
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Canisius spoort leerlingen 
aan tot lezen

Hoewel uit een onderzoek van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau blijkt dat jongeren 
de afgelopen tien jaar veel minder tijd 
besteden aan lezen, is dat bij Canisius in 
Almelo juist omgekeerd. Landelijk leest 
nog maar 40% van de 13- tot 19-jarigen 
wekelijks een boek, maar bij Canisius is dit 
maar liefst 100%. Dat heeft te maken met 
een project voor leesbevordering, dat nu 
anderhalf jaar loopt.

Twee keer een  
kwartier per week
Ook op Canisius merkten de docenten dat de leesvaardigheid 

van leerlingen achteruit ging en hun woordenschat minder werd. 

Vorig schooljaar is de school daarom in de brugklas gestart met 

een project om lezen te bevorderen. 

Marianne Scholte-Albers, docent Nederlands en een van 

de initiatiefnemers van het leesbevorderingsproject: “Onze 

leerlingen hebben twee vaste leesmomenten in de week. Ze 

starten dan de les die ze op dat moment hebben door een 

kwartier lang te lezen in een boek van hun eigen keuze. Plezier 

in het lezen krijgen en leeskilometers maken zijn daarbij de 

belangrijkste doelen. Zo vergroten ze hun leesvaardigheid en 

woordenschat. Het project wordt breed gedragen binnen de hele 

school, ook door docenten die geen taalonderwijs geven. We 

hebben niet de illusie dat iedereen nu ineens verzot is op lezen, 

maar we merken al wel dat het lezen nu een vast onderdeel is 

geworden van het programma op school.”

Leerlingen zijn  
enthousiast
Eline Uitendaal, 2V-leerling op Canisius, vindt het leesproject 

een goed idee: “Ik vind het wel fijn dat we op school mogen 

lezen wat we zelf willen en ik merk ook dat het werkt.” 

Klasgenoot Dennis Mrzljak vult aan: “Soms heb ik geen  

zin om te lezen, maar het boek dat ik nu lees, vind ik wel  

echt leuk. Het helpt wel dat je zelf het boek mag kiezen.”



Wanneer basisschoolleerlingen een 
schooladvies krijgen, is het belangrijk 
dat zij goed voorbereid in het voortgezet 
onderwijs terechtkomen, zodat zij hun 
capaciteiten optimaal weten te benutten 
(of ze nu vmbo, havo of vwo doen). Canisius 
en de basisscholen in de gemeente 
Tubbergen hebben een programma 
opgesteld om de doorstroom PO-VO te 
optimaliseren door middel van maatwerk 
per leerling. Dit programma heeft de 
werktitel ‘Een duwtje in de rug’. Hiervoor 
hebben de scholen van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een 
subsidie ontvangen van 96.000 euro.

René Weijers, directeur van twee basisscholen in de gemeente 

Tubbergen: “Over het algemeen verloopt de doorstroom 

gewoon goed. Met dit programma proberen we leerlingen die 

dat nodig hebben nog beter voor te bereiden op de overstap 

van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Ook na 

de overstap willen we ze blijven begeleiden, zodat ze het 

maximale uit hun schoolloopbaan halen. Met de subsidie die we 

ontvangen hebben, kunnen we op maat begeleiding aanbieden 

die past bij het kind en de situatie.”

Maaike Hagedoorn, locatiedirecteur Canisius Tubbergen, vult 

aan: “In groep 8 worden leerlingen dankzij dit programma nog 

beter voorbereid op de middelbare school en op Canisius bieden 

we vervolgondersteuning op diverse gebieden. We hebben het 

samen als scholen opgepakt en we blijven ook intensief contact 

houden met elkaar. Het liefst willen we dat we deze aanpak 

structureel kunnen hanteren voor de huidige en toekomstige 

leerlingen. Dit is een unieke kans om de samenwerking nog 

verder te verstevigen.”

Canisius en basisscholen
ontvangen 96.000 euro
om doorstroom te optimaliseren
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Volleybalteams uit de hele wereld strijden 
in Brno (Tsjechië) tussen 2 en 10 juni om 
de wereldtitel voor schoolvolleybalteams. 
De volleybaldames van Canisius doen 
mee namens Nederland. Omdat Canisius 
een school is waar talentmaximalisatie 
centraal staat, is er nu een pilot gestart 
waarbij ze wekelijks onder schooltijd 
kunnen trainen in Mariaparochie.

Talentmaximalisatie en maatwerk
Docent LO en VSC-trainer Thijs Oosting legt uit waarom de 

pilot is opgezet: “We hebben drie teams: klas 1/2, klas 3/4 en het 

schoolteam. Zij trainden eerder eenmaal in de drie weken. Maar 

eigenlijk vinden we dat als je écht iets wilt bereiken, je elke week 

moet trainen. In januari 2018 zijn we daarom begonnen met een 

wekelijkse training onder schooltijd voor het team van klas 1/2. 

Bij die trainingen wordt veel gebruik gemaakt van videofeedback, 

zodat de speelsters kunnen zien hoe hun techniek eruitziet en 

waar eventuele verbeterpunten liggen.” Ook maken de trainers 

zaken meetbaar. Bijvoorbeeld met de VERT, een wearable die 

individuele informatie doorgeeft over de sprongresultaten  

en hoe vaak en hoe hoog de meiden springen. Oosting:  

“Met die informatie kunnen de meiden hun techniek  

verbeteren.” Naast talentmaximalisatie draait de pilot  

ook om maatwerk, een ander speerpunt van Canisius.  

De speelsters zijn namelijk wel verplicht om de gemiste  

lesstof in te halen en zelf bij te blijven.

Goede cijfers gaan boven alles
Het is niet zo dat volleybal belangrijker word geacht dan 

schoolprestaties, aldus Erwin Elfrink en Brenda Haselbekke, 

beide ook nauw betrokken bij de VSC: “Zodra we merken dat de 

cijfers van een speelster achterblijven, gaan we kijken waar er 

bijgestuurd moet worden. Komt de overgang in het gedrang, dan 

kan het zijn dat een leerling, al dan niet tijdelijk, moet stoppen 

met de training. Zo zorgen we er ook voor dat ze gemotiveerd 

blijven om goed hun best te blijven doen op school.”

Vooralsnog pakt de pilot goed uit. Het eerste evaluatiemoment 

zorgde voor veel positieve geluiden. De speelsters beoordelen de 

trainingen gemiddeld met een 8.6 en ook de ouders zijn tevreden 

over de aanpak van de school.

Volleybaltraining
onder schooltijd
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Dit zeggen onze
brugklassers
nu over Canisius

Locatie 
Almelo

Locatie 
Tubbergen

Sfeer 9.7 9.6

Onderwijs 9.6 9.5

Voorzieningen 9.5 9.4

Begeleiding 9.2 9.3

Docenten 8.8 9.0

Onderzoek uitgevoerd door DUO: 
Onderzoeksbureau voor Onderwijs
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Canisius Almelo organiseerde 
woensdagmiddag 21 februari 
de eerste GEObattle in Almelo. 
Negen teams van basisschool-
leerlingen van De Wereldboom, 
Noorderborch, Telgenborch, de 
Vrije School en de Widerode 
gingen enthousiast de uitdaging 
aan. Ze testten hun creativiteit 
en aardrijkskundige kennis en 
streden om de winst.

Waar op de wereld ben je? Als het in Japan 

drie uur ‘s middag is, hoe laat is het dan 

in Nederland? En hoe gaat Nederland om 

met de waterproblematiek? In vijf battles 

kregen groep 8-leerlingen uit Almelo en 

Wierden te kampen met uiteenlopende 

vraagstukken. Digitaal ontdekken met de 

‘GEOguessr’, maar ook landherkenning 

door PowerPoints, foto’s en het toepassen 

van atlasvaardigheden. “Leerlingen leren 

samenwerken en innovatief denken”, vertelt 

docent aardrijkskunde Edwin Lenferink. 

“Dat zagen we terug in het creatieve deel 

van deze battle: de ontwerpwedstrijd voor 

het Schelfhorstpark. Op een plattegrond 

moest met allerlei materialen een 

multifunctioneel festivalterrein ontworpen 

worden, zodat een bruisende plek voor 

mensen van alle leeftijden ontstaat. 

Kinderen hebben vaak enorm goede 

ideeën. Een wifizone natuurlijk, maar ik 

zag bijvoorbeeld ook zonnepanelen voor 

duurzame energieopwekking verschijnen.”

Winnaars
“Mooie ontwerpen van stadsplanologen  

in de dop”, luidde het juryoordeel voor de  

winnende groep van de ontwerpwedstrijd. 

Dit compliment kwam toe aan een goed 

samenwerkend team van meiden van 

basisschool De Noorderborch. Het 

winnende team van de vijf aardrijkskundige 

kennisbattles was eveneens afkomstig 

van deze Almelose school. Beide 

teams namen een passende prijs voor 

hun school in ontvangst. Als overall 

winnaar kwam een gemengd team van 

basisschool de Widerode uit Wierden 

uit de bus. De organisatie kijkt terug 

op een geslaagde, educatieve middag 

en genoot van het enthousiasme 

van de leerlingen en begeleiding.

Bassisschool 
‘Widerode’
wint GEObattle
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Leerlingen ontdekken de wereld 

met aardrijkskunde



Wie wil dat nu niet, in plaats van  
stage in Nederland een week stage 
lopen in Oostenrijk.

Acht leerlingen van Canisius Tubbergen zijn zondag 8 april 

vertrokken naar Oostenrijk. Lindsey Raats, Jordi Albers, 

Luuk Koopman, Wout Bekhuis, Gijs Klaas, Jorick Webbink, 

Britt Hannink en Chiel Hilberink  gingen onder begeleiding 

van meneer Lucas en mevrouw Kienhuis een week 

praktijklessen volgen op de Gartenbauschule in Langenlois 

(Neder-Oostenrijk).Het programma voor de week stond in 

het teken van werken in de kwekerij van de school, aan de 

slag in de tuinen, de wijngaarden bezoeken, tuintekenen 

en bloemschikken. Ook was er tijd voor culturele en 

ontspannende activiteiten zoals een bezoek aan Wenen.

Canisius heeft al een aantal jaren goede contacten met de 

LFS (Landwirtschaftliche Fachschule) in Pyhra. Deze school 

ligt eveneens in Neder-Oostenrijk. Sinds vorig jaar is ook de 

band met LFS Langenlois ontstaan en daar is deze geweldige 

buitenlandstage uit voortgekomen. “We hopen op deze 

manier de leerlingen een stuk praktijkscholing te geven, 

evenals dat ze leren om andere contacten op te doen”, aldus 

de begeleidende docenten. 

Praktijkleren op 
een tuinbouwschool 
in Oostenrijk
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kortnieuws

Leerlingen en docenten die werken aan het 
Erasmus+ project ‘Universe an odyssee of space 
and time’ zijn in maart naar een theatercollege 
geweest van André Kuipers.

Een van de doelen binnen het project is om in contact te komen 

met een ruimtevaarder uit eigen land. “Dat doel hebben we meer 

dan bereikt na ons bezoek”, aldus een van de leerlingen. “Wat 

hebben we genoten met z’n allen van zijn fantastische verhaal.

We kregen een unieke kijk in het leven van een astronaut.” 

André is de recordhouder van de langste vlucht in de Europese 

ruimtevaartgeschiedenis (193 dagen in de ruimte) tijdens  

zijn missie. Aan de hand van vele video’s en foto’s werden  

de bezoekers van het Theaterhotel Almelo meegenomen in  

een magische reis door de ruimte en naar het ISS (International 

Space Station). Daarbij vertelde André vol humor en interessante 

feiten over hoe hij astronaut is geworden.

Alle onderwerpen kwamen aan bod: de lancering, het wonen en 

werken in de ruimte, de adembenemende uitzichten, de risico’s 

van het vak, de landing en de revalidatie na de missie. Naderhand 

hebben zelfs drie van de leerlingen nog een vraag aan hem mogen 

stellen live vanuit de theaterzaal. 

Magische reis 
door de ruimte
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Dames van de Welfare-groep van de Zonnebloem Tubbergen hebben 

onlangs onze 3GT-leerlingen Zorg & Leefstijl leren haken en breien.  

De dames werden eerst hartelijk ontvangen met een lunch, die door  

de leerlingen zelf was bereid. Daarna werd er gezamenlijk gehandwerkt. 

Het was voor iedereen een gezellige een leerzame middag.

3GT-leerlingen 
handwerken met 
dames van Zonnebloem 
Tubbergen



De TTO-coördinatoren Leon Scholten 
en Arie van der Aa hebben begin dit 
jaar de herbevestiging van de TTO-
certif icering opgehaald.

Alle gecertificeerde TTO-scholen worden eens per 

vijf jaar door het Nuffic geïnspecteerd. Na uitvoerige 

inspectie wordt aangegeven of je voor de volgende 

vijf jaren het predicaat TTO-school mag voeren. 

Na inspectie op locatie Tubbergen bleek dat de 

afdeling TTO aan alle eisen voldoet en - met de 

complimenten van de inspectiecommissie -  

het TTO verder kan gaan vormgeven.

Canisius Almelo en Tubbergen hebben  
wederom de gouden Schoolkantine Schaal 2018 
van het Voedings-centrum verdiend. Hiermee 
laat Canisius zien dat de schoolkantine gezond  
is ingericht. 

Er is hard gewerkt om de kantine gezonder te maken. Een 

gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan centraal in 

hun gezonde schoolkantine. Het oog van leerlingen valt meteen 

op de keuze in gezonde broodjes, groente en fruit. En er is altijd 

water beschikbaar. De leerlingen zijn blij met dit aanbod dat 

verleidt om gezonder te kiezen. 

De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het 

Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op 

vo- en mbo-scholen. Ook in 2017 was Canisius in het bezit van 

een gouden schaal.

Voor meer informatie:
www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine

TTO-certificering
weer met vijf 
jaar verlengd

Gouden Schaal 
voor gezonde 
schoolkantine
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Leerlingen sluiten 
Canisius Classes af 
met prachtige voorstelling

Leerlingen 3HV en 3TTO (Art s& Music) 
hebben de Canisius Classes afgesloten  
met een geweldige voorstelling. 

Vanaf het begin van dit schooljaar zijn 11 leerlingen in  

Tubbergen en 43 leerlingen in Almelo elke donderdag  

twee lesuren bezig geweest om samen dit project invulling  

te geven. Ieder heeft een eigen rol of taak vervuld.  

In Tubbergen werd op 16 april het stuk Rock & Rebellen  

opgevoerd, in Almelo hadden de leerlingen voor de musical 

Locked op 18 april alles zelf verzonnen en verzorgd.

Er werd gespeeld, gezongen en gedanst, maar ook achter  

en op de schermen werd alles geregeld. Een geweldige  

prestatie van de leerlingen, waar we als school erg trots  

op zijn!
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In het kader van talentontwikkeling worden 
er over de hele breedte van de school Canisius 
Classes georganiseerd. Er zijn vier richtingen: 
Sports & Lifestyle, Arts & Music, Economics & 
Business en Science & Technology. Docente Judith 
Gast vertelt over de laatstgenoemde Class.

Aanvulling op reguliere lessen
“Iedereen heeft zijn of haar eigen talent. Met de Canisius Classes willen 

we leerlingen hun eigen talent laten ontdekken en kunnen zij hun talent 

verder ontwikkelen. In de brugklas maken de leerlingen kennis met alle 

vier richtingen. In het tweede en derde jaar maken ze een keuze voor de 

richting waarin zij verder willen gaan. De leerlingen die hebben gekozen voor 

Science & Technology gaan op dit moment aan de slag met scheikunde, 

natuurkunde en biologie. Naast de Canisius Class hebben ze ook nog de 

reguliere lessen in deze vakken, dit is een aanvulling.”

Voor het Technology-deel gaan ze programmeren met Scratch en LEGO 

Mindstorms. Het zijn allemaal heel concrete projecten. De tweedeklassers 

gaan tijdens de Canisius Class Science & Technology bezig met een 

CSI-project. Judith Gast vertelt: “Het verhaal van het project is dat er op 

Terschelling een strandhuis vernield is. De groep tweedeklassers gaat 

proefondervindelijk ontdekken wie de dader is. Daarbij hebben ze elkaars 

hulp nodig en dus moeten ze goed samenwerken. Ieder groepje krijgt een 

deel van het onderzoek toegewezen en samen zijn ze verantwoordelijk voor 

het opsporen van de daders. Leerlingen willen het graag goed doen, want 

het is echt teamwork.”

Projecten
Voor de leerlingen die in de derde klas voor Science & Technology  

hebben gekozen, staat een leuke en leerzame excursie naar Walibi op  

het programma. Hier gaan ze  onderzoeken en ondervinden wat het  

effect van attracties op hun lichaam is. Dit is tevens een mooie  

afsluiting van deze Class.

Canisius Classes
Science & Technology
Leerlingen kruipen in de rol van speurneus

Canisius magazine | 13



14 | Canisius magazine

Kennis delen en kennis opdoen
Eigenaar Frank Hams vindt het een belangrijk 

initiatief: “De jeugd moet kunnen ervaren hoe 

het interieurbouwvak in elkaar zit voordat ze 

er een keuze voor kunnen maken. Wij hechten 

daar veel waarde aan. Naast het VMBO hebben 

we ook regelmatig stagiairs van het ROC. ”

Wethouder Roy de Witte is eveneens 

enthousiast: “Vanuit de ondernemers en het 

onderwijs merk ik een sterke drive om deze 

pilot te organiseren. Ondernemers willen 

graag kennis delen en leerlingen willen graag 

weten hoe het vak in elkaar steekt. Dan is zo’n 

praktijkdag geweldig. Ik hoorde van decaan 

Herman Braakhuis dat inmiddels al vier 

meiden een technoprofiel hebben gekozen, 

dus er zit duidelijk een stijgende lijn in.”

De andere deelnemende bedrijven zijn Loohuis 

Installatietechniek in Fleringen, Bouwmetaal in 

Tubbergen en Het Werkatelier in Hezingen.

Over de pilot ‘Meiden en techniek’
Bij meiden van het VMBO van Canisius 

wordt het werken in de technische sector de 

komende tijd wat meer onder de aandacht 

gebracht. Vanuit het 3xO overleg (Overheid, 

Ondernemers en Onderwijs) van de gemeente 

Tubbergen is het idee naar voren gekomen 

om een pilot te starten hiervoor. Namens 

de gemeente zijn wethouder Roy de Witte 

en Bianca Menderink de kartrekkers. Voor 

Canisius is dat decaan Herman Braakhuis.

Op 6 februari gaan er weer meiden in groepjes 

naar de bedrijven toe. Jaarlijks gaat Canisius 

evalueren hoe de bedrijven de pilot hebben 

ervaren en uiteraard mogen ook de meiden 

hun mening geven. Aan de cijfers zal te zien 

zijn of het aantal meiden dat kiest voor een 

technisch(-breed) profiel stijgt. Na drie jaar 

wordt de eindbalans opgemaakt. Dan zal 

blijken hoe effectief de pilot is geweest.

Meiden ervaren
technieksector bij
Hams Interieurbouw

Overheid, ondernemers en onderwijs werken in de gemeente Tubbergen 
samen om het werken in de technische sector meer onder de aandacht te 
brengen bij meiden van het VMBO. Op dinsdag 19 december mocht een 
groep van zes leerlingen aan de slag bij Hams Interieurbouw. Zij kregen 
een concreet houtproject om een middag aan te werken, waarbij ze over 
diverse verbindingen leerden.
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“De school in Tubbergen vond ik heel  

gezellig en knus. Je kent iedereen, je kent 

de docenten en leerlingen uit andere 

klassen. Na de eerste twee jaar ging ik naar 

Almelo. Daar was het groter, maar daardoor 

vergrootte ik ook mijn vriendenkring. Ik heb 

vooral veel gehad aan meneer Ponsioen, 

mijn docent Duits. Hij heeft mij zo weten 

te motiveren voor die taal dat ik zelf ook 

Duits wilde gaan onderwijzen. Het grappige 

is dat we later collega’s werden, want hij 

werd vervangend docent op onze locatie 

in Oldenzaal. Ik heb hem ook als eregast 

uitgenodigd bij mijn boekpresentatie.”

 

“Aleid Silva en Christine ten Dam hebben 

voor mij veel betekend in mijn tijd op het 

Canisius. In de periodes dat ik gepest werd 

op school, hebben zij mij daar als mentor 

van verlost.”

“Zeker! Vanaf dat ik 8 jaar oud was, wilde ik  

al zelf boeken schrijven. Destijds wist ik nog 

niet waarover. Doordat ik op de basisschool 

en in de brugklas behoorlijk gepest ben 

omdat ik slis, kwam ik op het idee voor een 

onderwerp. Mijn mentor op het Canisius 

heeft me toen geholpen en het pesten is 

gestopt. Toen ik zelf de lerarenopleiding  

ging doen, heb ik me voorgenomen dat ik 

me zou inzetten voor de strijd tegen pesten. 

Daar is mijn tweede jeugdroman ‘What’s 

Appening?’ uit voortgekomen. Dat gaat  

over digitaal pesten, bewust of onbewust. 

Appjes kunnen heel vervelend overkomen  

en er gaat wel eens iets mis in de digitale 

wereld. Het leuke is dat het boek ook in  

de mediatheek van Canisius staat, zowel  

in het Nederlands als het Engels. Ik heb zelf 

als schrijfster de scholen in Tubbergen en 

Almelo ook bezocht, dat was erg leuk om  

te doen.”

Oud-Canisiaan
aan het woord...
Marieke Dijkers (35) ging tussen 1994 en 1999 naar het Canisius in 
Tubbergen en Almelo. Ze is nu zelf docente Engels en Duits op het 
Twents Carmel College in Denekamp. De basis daarvoor werd op 
het Canisius gelegd. Net als de basis voor haar schrijfcarrière, want 
inmiddels heeft Marieke twee boeken geschreven.

Hoe kijk je terug op je periode op

het Canisius?

Welke docenten kun je je verder 

nog herinneren?

Heeft je werk als schrijfster nog 

raakvlakken met het Canisius?



volg jij Canisius 
al op Instagram?
   sg.canisuis


