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Verschijnt 2 keer per jaar in 

een oplage van circa 4.000 

exemplaren

Beste
lezer,
Voor je ligt de zevende 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. Het eerste 

lustrum van C-day werd gevierd, Canisius zet 

nog meer in op maatwerk en we spraken oud-

Canisiaan Susan Smelt. 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 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 Centrale Directie 
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Op dit moment bieden we de volgende Olympiades 
en andere wedstrijden aan voor leerlingen in onder- en 
bovenbouw havo/vwo:
• Aardrijkskunde Olympiade

• Biologie Olympiade Junior

• European Union Science Olympiade (EUSO)

• Geschiedenis quiz (Watzkeburt?)

• International Junior Olympiad (IJSO)

• Informatica Olympiade

• Kangoeroe Wiskunde wedstrijden

• Nationale Biologie Olympiade

• Natuurkunde Olympiade

• Scheikunde Olympiade

• Wiskunde Olympiade

Genieten van een geslaagde olympiade
Robin Kamperman, docent biologie en een van de coördinatoren 

van de Olympiadeschool: “De eerste voorrondes voor de European 

Union Science Olympiade (EUSO) vinden in november plaats. 

Dat is de eerstvolgende olympiade die nu op de agenda staat. 

Maar eigenlijk zijn we er het hele jaar wel mee bezig. We hebben 

met onze kleine school al gestreden op ruim tien verschillende 

olympiades, van exacte vakken maar ook geschiedenis en 

aardrijkskunde. Allemaal met hetzelfde doel: stimuleren van 

individueel talent. Je biedt leerlingen iets extra’s en ze werken aan 

21e-eeuwse vaardigheden. Als mijn collega’s en hun leerlingen 

enthousiast terugkomen van een geslaagde olympiade, geniet ik. 

Het is voor mij net dat beetje extra naast lesgeven, samen écht 

bezig zijn met je vak. Dat vind ik leuk aan mijn baan.”

Al jarenlang is Canisius een échte Olympiadeschool. Het meedoen aan 
landelijke Olympiades en andere wedstrijden is volgens ons dé manier 
om leerlingen individueel of in groepsverband uit te dagen. Sinds 2012 
heeft Canisius het keurmerk Olympiadeschool, wat betekent dat we 
aan minimaal vijf olympiades per jaar meedoen. 

De afgelopen zomervakantie zijn de deuren 
van Canisius Tubbergen niet écht dicht 
geweest. Terwijl leerlingen en docenten van 
hun verdiende vakantie genoten werkten 
de mannen en/of vrouwen van Bouwbedrijf 
Steggink uit Reutum en Strukton uit Deventer 
aan de verbouwing van een tweetal leshuizen. 
Vorig jaar waren al twee leshuizen verbouwd 
om beter aan te sluiten op de leerbehoeften 
van de leerlingen en nu zijn ook de twee 
laatste leshuizen vernieuwd.

De lokalen aan de leshuizen zijn ruimer opgezet en voorzien van 

een uitstekende klimaatbeheersing. Daarnaast zijn er ook ruime 

studie- en werkplekken waar leerlingen in alle rust kunnen studeren 

of samenwerken. Samenwerken is ontzettend belangrijk en met deze 

nieuwe indeling kan Canisius dat nog beter faciliteren. De school is 

ruim opgezet en elk niveau heeft nu hun eigen leshuis, waar ze het 

grootste gedeelte van hun lessen volgen. Dat zorgt voor rust in de 

school en rust voor de leerlingen die een basis hebben binnen  

de school.

In Almelo zijn we ook al druk bezig met het moderniseren van de 

school. De voorgevel van het gebouw heeft een aantal jaren geleden 

al een update gekregen en ook twee van de vier leshuizen zitten weer 

fris in de verf en zijn voorzien van nieuw meubilair. De muren en 

deurposten hebben rustigere kleuren gekregen zodat leerlingen in  

alle rust kunnen werken. Op de planning staat nog het derde leshuis, 

dat in de kerstvakantie wordt vernieuwd, het laatste leshuis wordt in  

de voorjaarsvakantie gemoderniseerd en de aula krijgt aan het eind  

van dit schooljaar nog een nieuwe uitstraling. 

Canisius Olympiadeschool
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Hier doen we 
allemaal aan mee

Klaar voor
de toekomst



kortnieuws

Niet iedereen hoeft te weten waar 
je woont of wanneer je geboren 
bent. Daarom is sinds 25 mei 2018 
de wet omtrent persoonsgegevens 
aangescherpt. 

Een persoonsgegeven is informatie over jou; zoals je 

naam, telefoonnummer, gezondheid, godsdienst of 

foto. Wij als school maken gebruik van verschillende 

persoonsgegevens van jou. Bijvoorbeeld om je 

lesrooster te maken, je cijfers in te vullen of om 

jou toegang te geven om een digitale lesmethode 

te volgen. Al jouw persoonsgegevens die daarvoor 

nodig zijn, beschermen we goed. 

Sommige persoonsgegevens beschermt de wet 

extra goed, daar moeten we extra toestemming voor 

vragen. Zo mogen we niet zomaar foto’s op onze 

website of social media-kanalen plaatsen. Hiervoor 

hebben we apart toestemming gevraagd aan de 

ouders van onze leerlingen aan het begin van dit 

schooljaar. Het is goed om af en toe stil te staan bij 

privacy, maar gelukkig vinden de meeste ouders en 

leerlingen het nog steeds leuk om foto’s voorbij te 

zien komen.

Beeldende vorming is leuk. Zo leuk zelfs dat zo’n 40 leerlingen in hun 

vrije tijd extra lessen BV volgen tijdens het Open Atelier. Op 9 oktober 

zijn ze van start gegaan. De leerlingen mogen vrij werken, maar ze 

kunnen ook de volgende workshops volgen:

• Recycle art: geef afvalmaterialen een nieuw leven

• Papydur beeldje: ontwerp een beeldje dat je maakt met papydur

• 3D-doodle pen: toffe kunstwerken in 3D maken

• Fashion: ontwerp en maak wat jij wilt

• Handlettering/Zentangle met kroontjespen of fineliner

Wat is er nou leuker dan je talenten te ontdekken, 
verder te ontwikkelen en dingen te doen die je 
interesseren? Op economisch gebied kan dat  
met de Canisius Classes Economics & Business.  
In de eerste drie jaar leer je daarmee al heel wat!

1e jaar: 3 x 1 blokuur (vmbo, havo, vwo)
• Koehandel: leer spelenderwijs hoe inflatie werkt.

• Boekenkast Billy: onderzoek de prijsverschillen in  

diverse landen.

• Reclame: leer hoe een product aan de man  

wordt gebracht.

2e jaar: half jaar 1 blokuur per week  (vmbo, havo, vwo)
• Ik en geld: hoe ga je zelf met geld om, welk geldtype ben je?

• MVO: wat is jouw ecologische voetafdruk en hoe zit dat  

bij anderen?

• Start je eigen bedrijf: bedenk in een groep van 5 een product, 

verdeel de taken binnen je bedrijf, maak het product 

werkelijkheid en verkoop het daadwerkelijk. De opbrengst, 

meestal zo’n €200, gaat naar het goede doel. Vorig jaar was 

dat Stichting Geef Het Door.

3e jaar: driekwart jaar 1 blokuur per week (havo, vwo)1
• Beleggen: hoe koop je opties en aandelen en wanneer verkoop 

je ze weer met winst of verlies? Een leerzaam beursspel met 

competitie-element helpt hierbij.

• Boekhouden: balansen maken, inkoop en verkoop bijhouden… 

hier leer je de basis.

• Europese Unie: maak een video waarin je argumenten 

verzamelt waarom Nederland wel of niet in de EU zou  

moeten blijven.

Leerlingen vinden het heel leerzaam
De eerste periode van het jaar is afgelopen, dus de leerlingen van 

klas 3 havo/vwo hebben al heel wat geleerd over beleggen. Docent 

Igo Bremer: “Ze krijgen allemaal virtueel €100.000 en dat geld 

moeten ze allemaal beleggen. Dus niet te voorzichtig zijn. Toch 

merk je dat leerlingen vaak nog moeite hebben met het verkopen 

van aandelen. Dat is ook moeilijk, zeker als je winst maakt. Een 

beleggingsexpert van de bank komt in de klas vragen beantwoorden 

van de leerlingen.” Het beursspel was heel leerzaam, zo vertelt 

leerlinge Lusin Kalous: “We hebben geleerd dat je je geld moet 

verspreiden over aandelen van verschillende bedrijven om minder 

risico te lopen. Ook over termen als micro en macro hebben we veel 

geleerd. Het beursspel was erg leuk om te doen!”

Privacy gaat  
ook jou aan!

Canisius-leerlingen uit 3 vwo hebben  
8 november de derde prijs gewonnen op de 
Junior Innovation Challenge 2018 met het idee 
‘Vergeet me niet medicijnkastje’. Dat is een 
medicijnkastje met een herinneringsmuziekje, 
zodat ouderen hun medicijnen niet vergeten in 
te nemen. In het ontwerp zit ook een camera, 
zodat een zorgprofessional kan meekijken of 
alles goed gaat. 

Linda Roering, coördinator vanuit Canisius: “De leerlingen 

hebben zelf dit idee bedacht op basis van het onderwerp dat 

ze kregen: innovatie in de zorg. Een gastles van een expert uit 

het bedrijfsleven zorgde voor extra inspiratie. Het winnende 

idee uit de klas ging door naar de finale, waarvoor 10 finalisten 

werden uitgekozen uit het hele land.”

Canisius Classes  
Economics & Business

Open Atelier 
is weer gestart
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Ben jij ondernemend? Ga je graag op reis? 
Wil jij kennismaken met een ander land, 
cultuur en mensen? Ben je tussen de 17 en 
20 jaar oud (op 1 juli 2019)? Dan is dit een 
interessant bericht!

Lions Club Tubbergen zoekt jongeren tussen de 17 en 20 jaar 

die, net als circa 4500 andere jongeren van de hele wereld, willen 

deelnemen aan de Lions International Youth Exchange. Een 

unieke kans! De deelname is vrij voor iedereen, jouw ouder(s)/

verzorger(s) hoeven dus geen lid te zijn van een Lionsclub. 

Het doel van de jeugduitwisseling is om bij jongeren begrip voor 

andere culturen te ontwikkelen. Aangekomen in het land van 

bestemming breng je één tot twee weken door bij een gastgezin. 

De gastouders introduceren je in de cultuur van hun land. Daarna 

ga je naar het jeugdkamp waar je zelf voor gekozen hebt. Hier 

vormen educatie, sportactiviteiten, het leggen van contacten en 

gezelligheid de basis. De voertaal is Engels.

De kosten zijn per jeugdkamp verschillend. De Lions Tubbergen 

subsidiëren per jaar één jongere om deel te kunnen nemen aan 

deze mooie uitwisseling. Afhankelijk van het land en het kamp van 

je keuze, komen dan nog enkele kosten voor eigen rekening.  

Voor meer informatie kun je kijken op https://youth.lions.nl/

algemene-informatie-1#top of https://youth.lions.nl/#top. 

Daarnaast kun je ook contact opnemen met dhr. Zandstra uit 

Tubbergen (sijbrenzandstra54@gmail.com).

De aanmelding moet voor eind januari 2019 helemaal rond zijn. 

Neem dus zo spoedig mogelijk contact op met dhr. Zandstra 

wanneer je geïnteresseerd bent. Als tegenprestatie zal de Lionsclub 

Tubbergen je na deze jeugduitwisseling uitnodigen voor een 

presentatie over jouw reis.

Lotte uit Albergen heeft in 2014 aan een 
jeugduitwisseling deelgenomen, lees hier 
haar ervaringen.
“In de zomer van 2014 kreeg ik van de Lions de kans om op 

uitwisseling naar het buitenland te gaan. Mijn bestemming was 

Canada, waar ik een maand heb gewoond. De eerste twee weken 

heb ik doorgebracht bij een gastgezin, samen met een gastzusje uit 

Italië. Niagra Falls, Canada’s Day, Toronto: we werden overal mee 

naartoe genomen en hebben daarnaast ook een kijkje gekregen in 

het dagelijkse Canadese leven. De laatste twee weken zijn we op 

kamp geweest met 20 jongeren vanuit de hele wereld. Dit heeft 

ervoor gezorgd dat ik nog steeds contact heb met mensen uit 

onder andere Texas, Hongkong, Brazilië en Mongolië! Ondanks 

dat ik het van te voren natuurlijk erg spannend vond, heb ik geen 

seconde spijt gehad van mijn besluit om op uitwisseling te gaan 

naar Canada. Ik heb in die maand tijd zoveel buitenlandse vrienden 

gemaakt, mijn Engels verbeterd, als een local een nieuw land 

leren kennen en het allerbelangrijkste: herinneringen om nooit te 

vergeten gemaakt!”

Zin in een zomerkamp
ergens ter wereld?
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Canisius Almelo en Tubbergen 
zet in op internationalisering

De wereld is groter dan alleen je eigen 
school, stad, regio of land. Daarom 
zet Canisius al tientallen jaren in op 
internationalisering. Zo worden leerlingen 
van alle niveaus letterlijk wereldwijs.

Online contact en fysieke uitwisselingen
Coördinator internationalisering Leo Kemper legt uit dat Canisius 

de leerlingen graag stimuleert om internationale contacten op te 

doen. “We willen Engelse spreekvaardigheid in de praktijk brengen 

en we willen ze in aanraking brengen met andere culturen.”

 

Er zijn twee manieren waarop de school leerlingen internationaler 

laat werken, aldus Leo Kemper: “Enerzijds organiseren we 

projecten die we in de klas uitvoeren, samen met leerlingen van 

andere scholen uit vele landen in Europa maar ook bijvoorbeeld 

Zuid-Afrika, Canada of Taiwan. Met hen werken we samen aan 

projecten en opdrachten via mail, FaceTime of andere online 

communicatiemiddelen. Anderzijds organiseren we fysieke 

uitwisselingen met scholen in het buitenland. Onze leerlingen  

gaan daar op bezoek en andersom ontvangen wij hun leerlingen 

ook hier op Canisius in Almelo en Tubbergen.”

Taalvaardigheid oefenen
De online contacten met buitenlandse leerlingen zijn aanvankelijk 

laagdrempelig, vertelt Leo Kemper: “Hele klassen hebben zo 

via internet met elkaar contact. Ze vragen elkaar bijvoorbeeld 

hoe ze wonen, wat ze zoal doen aan sport of hobby’s en hoe 

de gezinssituatie is. Het gaat vooral om het contact en de 

taalvaardigheid. Ze vinden het erg leuk dat ze meer te weten 

komen van elkaar. We zien dat ze ook buiten de lessen contact met 

elkaar onderhouden. En het komt regelmatig voor dat leerlingen 

die hebben deelgenomen aan een uitwisseling tijdens vakanties 

opnieuw een bezoek brengen aan hun match in het buitenland. 

Hoe cool is dat!”

Let op!

De kosten

Het doel



De drie profielen van het VMBO

Aan het einde van leerjaar 2 staan onze 
vmbo’ers voor een belangrijke keuze: 
ze gaan namelijk een profiel kiezen. Met 
dat profiel leggen ze de basis voor wat 
ze in hun vervolgstudie willen gaan doen. 
Canisius biedt drie profielen aan om uit te 
kiezen, waarbij stages bij bedrijven in de 
regio een grote rol spelen.

Iedereen heeft een talent en zéker in het vmbo zie je die 

talenten snel tot bloei komen. Na het tweede leerjaar 

kiezen onze leerlingen voor TechnO, Zorg & Leefstijl of 

voor Groen & Ondernemen. Binnen die profielen volgen ze 

verplichte basisvakken, maar kunnen ze ook zelf kiezen voor 

specialisatievakken die passen bij zijn of haar persoonlijke 

interesses en talenten.

TechnO
Bij TechnO ontwikkelen onze leerlingen hun technische 

vaardigheden, maar gaan ook creatief ontwerpen. De 

hoofdletter O staat namelijk voor Ontwerpen, Organiseren en 

Ondernemen. Ze mogen kiezen voor een specialisatie richting 

de ICT, Technieken (metaal, hout, installatie en elektro), Creatief 

ontwerpen of de Commercie. Hoewel ze van alle richtingen de 

basis leren, kunnen ze zich echt gaan richten op wat zijzelf leuk 

vinden. Zo leggen onze leerlingen een betere basis voor het mbo.

Zorg & Leefstijl
Binnen dit profiel maken de leerlingen kennis met de 

verschillende richtingen: Zorg, Onderwijs, Uiterlijke Verzorging, 

Sport & Beweging, Horeca & Recreatie. Ook hier verdiepen 

ze zich door middel van de vakken die ze kiezen. Met Zorg & 

Leefstijl kun je in het mbo nog alle kanten op. Zoals bijvoorbeeld 

de beveiliging, sport, zorg, kinderopvang, maar ook opleidingen 

als schoonheidsspecialist, onderwijsassistent, kapster, kok, 

dokters- of tandartsassistent.

Met VMBO 
kun je meer

Groen & Ondernemen
Bij Groen & Ondernemen gaat het om meer  

dan het ontwikkelen van “groene competenties”. 

Het  groene profiel past bij ondernemen, waardoor 

leerlingen in het mbo nog alle kanten op kunnen. 

In deze opleiding is er veel aandacht voor milieu, 

verantwoorde voeding, gezondheid en duurzaamheid. 

Ze krijgen les in tuinaanleg en  bloemschikken, maar 

maken ook kennis met akkerbouw en tuinbouw. 

Bovendien leren onze leerlingen van alles over dieren. 

Wij zien mogelijkheden binnen onze regio en door 

samen te werken met bedrijven doen onze leerlingen 

veel praktijkervaring op binnen en buiten onze school.

Met een vmbo-opleiding op Canisius krijg  
je dus een basis waar je echt wat aan hebt,  
je leert vanuit de praktijk en komt in contact  
met bedrijven uit de regio. 

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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Eerste Lustrum C-Day
Een dag in het teken van respect, veiligheid en saamhorigheid

De overkoepelende organisaties voor 
voortgezet onderwijs, de VO-raad, is 
anderhalf jaar geleden gestart met 
maatwerktrajecten voor havo- en vwo-
leerlingen. Op het Canisius hebben we hier 
goede ervaringen mee. Ook bieden we  
het Toptraject voor vmbo-leerlingen.

Maatwerk-
trajecten  
en Toptraject

Vrijwillig de extra uitdaging aangaan
Teamleider vwo bovenbouw Raymond Krijnsen geeft aan wat de 

maatwerktrajecten op Canisius inhouden: “Als je een vak heel goed 

beheerst, kun je dit vak op een hoger niveau gaan volgen of het vak 

versnellen. Zo kan een havoleerling het vak op vwo-niveau afronden of 

de leerling kan al in het voorexamenjaar examen doen in het vak. Ze 

doen dit vrijwillig, dus ze vinden het leuk om de extra uitdaging aan 

te gaan. Het wordt immers wel moeilijker. Soms volg je lessen op een 

hoger niveau en dan moet je echt zelfstandig aan de slag met dat vak. 

Onze ervaring is dat de talen zich hier het beste voor lenen. Samen 

stippelen we voor de leerling die extra uitdaging wil een eigen leerroute 

uit aan de hand van maatwerk.”

Toptraject: doorstroming vmbo-mbo-hbo
Wat de maatwerktrajecten zijn voor havo en vwo, dat is het Toptraject 

voor vmbo-leerlingen. Het Toptraject is een doorgaand leertraject 

(vmbo-mbo-hbo) voor getalenteerde en praktisch ingestelde vmbo’ers 

die via het mbo een hbo-diploma willen halen. Canisius, ROC van 

Twente en Hogeschool Saxion werken samen om ervoor te zorgen 

dat zij op de juiste plek zitten en optimaal gebruik maken van hun 

talenten. Door het Toptraject te volgen vanaf het vmbo weet je waar 

je aan toe bent als je start met je vervolgopleiding. En dat zorgt voor 

meer kans op slagen. Goed voorbereid zijn is het halve werk! Bij het 

vmbo-diploma krijg je een extra certificaat. Je leert vaardigheden die je 

nodig hebt om je mbo en hbo goed te doorlopen, zoals leren plannen, 

abstract denken en zelfreflectie. Daarnaast oriënteren leerlingen 

zich op welke beroepen en studies er allemaal zijn en welke hiervan 

aansluiten op hun talenten.

Op dinsdag 25 september 2018 werd bij Canisius Almelo voor de vijfde 
keer een C-Day gehouden. C-Day wordt elk jaar gehouden en staat 
in het teken van respect, veiligheid en saamhorigheid. Alle leerlingen 
waren de hele ochtend met deze thema’s bezig door middel van 
bijzondere en ook af en toe hilarische activiteiten.

Al vanaf half 7 ’s ochtends werden de eerste 

voorbereidingen voor C-Day gedaan door 

docenten en ondersteunend personeel van het 

Canisius in Almelo. De directeur, René Delnooz, 

vertelt dat het zo belangrijk is dat je stil staat 

bij wat je voor elkaar kunt betekenen. In eerste 

instantie werd C-Day ergens in maart gehouden, 

maar dat werd al snel naar het begin van het 

schooljaar geschoven.

 “C-Day in september heeft  
een positieve invloed op de rest 
van het schooljaar”

Klassen hadden op basis van niveau en leerjaar 

hun eigen activiteiten. Zo werd er in de tweede 

klas ‘een muur van respect’ gemaakt met 

grote posters met teksten over respect. Andere 

klassen waren op het sportveld bezig met 

samenwerkingsopdrachten. Leerlingen maakten 

een lange goot van verschillende stukken  

plastic waar water doorheen moest lopen om  

het vervolgens 15 meter verderop op te 

vangen. Maar er waren ook klassen die naar 

oud Canisiaan, cabaretier Thijs Kemperink 

mochten luisteren. In de onderbouw werd de 

nadruk gelegd op de sociale aspecten zoals het 

pesten, het omgaan met anders geaardheid 

en verslaving. De eindexamenleerlingen 

mochten zich bezig houden met een hilarische 

Lip dub, waarbij er zelfs in het filmpje een 

landbouwtractor over het schoolplein reed. 

Aan het eind van de ochtend verzamelden alle 

leerlingen van het Canisius in Almelo zich op 

het sportveld. Ze vormden hierbij een C met 

daarbinnen alle brugklassers in de vorm  

van een rood hart.



Nieuwe leshuizen
De leshuizen in Tubbergen zijn vernieuwd. Dat bood een mooie 

mogelijkheid om de tto-leshuizen bij elkaar te plaatsen, zodat hier 

zo veel mogelijk Engels gesproken kan worden. Minimaal 65% van 

de vakken wordt bij tto al in het Engels gegeven. 

Dramalessen voor 3tto
Er is een nieuwe toevoeging aan de Canisius Classes, namelijk 

Drama. Deze lessen zijn speciaal voor de leerlingen van 3tto. Zij 

krijgen twee uur per week drie periodes lang dramalessen in het 

Engels. De bedoeling is dat de leerlingen hierdoor meer beeldend 

leren spreken. De Engelsen zijn zeer beeldend in hun taal, dus het 

is goed om hier bekend mee worden. Daarnaast leren de leerlingen 

zichzelf hier presenteren en zelfverzekerd voor een groep te staan. 

Dit komt later zeker van pas.

Uitwisseling met Polen
Voorheen gingen leerlingen van het derde leerjaar vijf dagen naar 

Londen als afsluiting van hun leerjaar. In plaats daarvan heeft 

Canisius nu een uitwisseling met een school in Polen opgezet. 

Leon Scholten, tto-coördinator op Canisius, vertelt waarom dat is 

gedaan: “Voorheen kregen onze leerlingen de kans om vijf dagen 

lang kennis te maken met Engeland. Daar spraken zij wel Engels 

in het gastgezin waar zij verbleven, maar tussendoor konden ze 

met elkaar Nederlands praten. Door de uitwisseling met Polen 

zijn ze nu twee keer vijf dagen per jaar de hele tijd Engels aan het 

spreken met de leerlingen van de Poolse school. De Polen komen 

bij ons en wij gaan daarheen. Daar verbetert de spreekvaardigheid 

sterk door. Bovendien leer je de cultuur ook kennen door het 

intensievere contact.”

Wil je meer weten over het Canisius of op de 

hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? 

Neem dan een kijkje op onze website:

Wil je meer weten?

www.canisius.nl
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“Ik heb goede herinneringen aan  

die tijd. We hadden echt een leuke 

groep mensen op het vwo. Elke dag 

ging ik op de fiets vanuit Vroomshoop 

naar Almelo. Behalve in de winter, 

dan was er een schoolbus. Veel van 

mijn klasgenoten kende ik al van de 

basisschool uit Vroomshoop en ik  

heb nog steeds, onder andere via  

social media, contact met ze.  

Zo volg je elkaar toch een beetje,  

ook al zijn we over het hele land 

verspreid terechtgekomen.” 

“Mevrouw Willemsen van Frans vond 

ik leuk. Daarnaast kan ik me nog goed 

herinneren dat ik Ellen Zuurwelle voor 

tekenen had in de eerste twee jaar. 

Daarna had ik Leo Kemper. Naast dat hij 

docent was, was hij ook kunstenaar.”

“Nou, ik kan me herinneren dat we 

het met kunstgeschiedenis wel eens 

over een schilderij van Rembrandt 

hebben gehad. Maar het is niet zo 

dat ik daardoor direct zelf ook in de 

kunstsector wilde werken. Wel is mijn 

interesse voor kunstgeschiedenis 

gewekt bij Beeldende Vorming,  

wat ik als vak in mijn profiel had. 

Mijn vriendinnen gingen Rechten en 

Bestuurskunde studeren, maar ik ging 

voor die ‘rare’ studie, puur omdat hier 

mijn interesse lag. Uiteindelijk ben 

ik na twee universitaire studies bij 

het Rijksmuseum gaan werken. Het 

grootste project dat ik daar ga doen, 

staat nog in de startblokken. Dat is 

de restauratie van de Nachtwacht van 

Rembrandt. Eerst mag ik onderzoeken 

wat voor restauratie er noodzakelijk is 

voor het schilderij. Als projectleider ga 

ik dit onderzoek plannen en uitvoeren 

samen met mijn collega’s. Kortom:  

doe wat je leuk vindt en dan kun je  

heel veel bereiken.”

Oud-Canisiaan
aan het woord...
Susan Smelt (34) ging tussen 1996 en 2002 naar het Canisius in 
Almelo. Na haar vwo met profiel Cultuur & Maatschappij volgde 
ze een bachelor Kunstgeschiedenis en twee masterstudies, in 
Groningen (Kunstgeschiedenis) en Amsterdam (Restauratie).  
Ze is nu schilderijen restaurator bij het Rijksmuseum, waar ze  
onder andere meewerkt aan de restauratie van de Nachtwacht.

Hoe kijk je terug op je periode 

op het Canisius?

Welke docenten kun je je verder 

nog herinneren?

Was je op Canisius al bezig 

met kunst?

Tto-nieuws op Canisius
Tweetalig onderwijs (tto) is niet nieuw meer op Canisius. We bieden inmiddels al  
meer dan 10 jaar lessen in het Nederlands én Engels aan. Maar we blijven wel steeds 
vernieuwen! In dit artikel zetten we de nieuwste ontwikkelingen op tto-gebied op  
een rij.



Open 
voor jouw 
talent!
TUBBERGEN
maandag 28 januari ‘19 
18.00 uur - 20.30 uur

ALMELO
dinsdag 29 januari ‘19
18.00 uur - 20.30 uur

OPEN
HUIS

Meer informatie: www.ikkiescanisius.nl


