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Tweetalig onderwijs 
voor havo-leerlingen

Leerlingen vloggen 
om achtstegroepers te helpen

Voor leerlingen betekent de overgang 

van de basisschool naar het voortgezet 

onderwijs meer dan alleen de kennis-

making met een heel andere (school)

cultuur. Ook de manier van leren, de 

vakken en gebruikte termen zijn anders. 

Canisius wil daarom leerlingen van groep 

8 helpen om makkelijker door te stromen 

naar de middelbare school. Daarvoor 

hebben leerlingen van Canisius vlogs 

gemaakt die in de lessen van groep 8 

in de gemeente worden gebruikt. Op 

woensdag 18 september werd een 

heuse première georganiseerd op 

Canisius in Tubbergen. Mét rode loper.

Doorstroom-
progromma
Uit leerling- en ouderenquêtes en 

gesprekken met mentoren bleek dat de 

overgang van groep 8 naar de brugklas 

door leerlingen als groot werd ervaren. 

Er komt veel nieuwe informatie op de 

leerlingen af. Om leerlingen uit groep 8 

beter voor te bereiden op de middelbare 

school en om deze belangrijke overstap 

te versoepelen hebben Canisius en  

de basisscholen in de gemeente 

Tubbergen van TOF Onderwijs een 

speciaal doorstroomprogramma 

ontwikkeld. De vlogs zijn een 

onderdeel van dit programma.

Praktische tips
In totaal hebben acht leerlingen vlogs 

gemaakt waarin ze uitleggen hoe het 

werkt op de middelbare school. Het 

gaat echt om praktische tips, zoals het 

opschrijven welk huiswerk je moet 

maken, hoe je moet leren en hoe je 

makkelijker kunt plannen. Maar ook hoe 

je het beste samenvat, aantekeningen 

maakt en hoe je afleiding voorkomt bij 

het leren. Daarbij maken de leerlingen 

vast kennis met mentoren van Canisius 

en worden zij door middel van video’s 

meegenomen in de dagelijkse praktijk  

op de middelbare school. 

Beter voorbereid
Canisius heeft verschillende subsidies 

ontvangen om dit innovatieve 

programma verder uit  

te werken.  

 

 
 
Directeur Maaike Hagedoorn: 

“De leerlingen werken in groep 8 en 

vervolgens ook op de middelbare school 

met een lesmethode die wordt aangevuld 

met video’s gemaakt door mentoren en 

leerlingen van Canisius. In de vlogs, die 

natuurlijk helemaal van deze tijd zijn, 

laten de leerlingen zien hoe je bepaalde 

zaken het best kunt aanpakken op de 

middelbare school en geven ze tips. 

We zijn er trots op dat leerlingen uit 

de gemeente Tubbergen straks beter 

voorbereid naar Canisius komen.  

Wat een mooi eindresultaat!” De kogel is door de kerk: met ingang van schooljaar 

2020-2021 is het voor havo-leerlingen mogelijk om op 

Canisius Tubbergen tweetalig onderwijs (tto) te volgen.

“Tto op havo-niveau, naast het tto op vwo-niveau, was al een 

tijdje een uitgesproken wens”, aldus locatiedirecteur Maaike 

Hagedoorn. “Zowel van ons, als van leerkrachten groep 8 en 

ouders. Daarom is het erg mooi dat we hier volgend jaar al mee 

kunnen starten.” Volgens Hagedoorn is tweetalig onderwijs 

een mooie kans voor havo-leerlingen die wel van een extra 

uitdaging houden. “Het is een 

cadeau voor de rest van hun 

leven. Veel hbo-opleidingen 

gaan over in het Engels, 

daar gaan onze leerlingen 

echt hun voordeel mee doen. 

Maar de meerwaarde zit hem 

vooral in het aanleren van het 

oppakken van iets extra’s, het leren doorzetten en 

de hechte samenwerking binnen deze klassen.”

Welke leerlingen komen  
in aanmerking? 
•  Leerlingen die gemotiveerd zijn.

•  Leerlingen met een positief advies  
van de basisschool.

•  Leerlingen met een havo- of  
vwo-advies en het minimale 
dakpanadvies: brugklas h/v.

Alle leerlingen van het tto blijven tot en met leerjaar 3 

in Tubbergen. Na het behalen van het junior certificaat 

(in leerjaar 3) krijgen deze leerlingen in Almelo de 

mogelijkheid FLE (Fast Lane English) te volgen. 

Meer weten  
over het tto op havo?
Kijk op www.canisius.nl/onderwijs/tto
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Selectie WK 
scholenvolleybal
is bekend!

KORTNIEUWS

Scholengemeenschap Canisius heeft de definitieve selectie voor 

het wereldkampioenschap scholenvolleybal bekend gemaakt. 

Twaalf meiden van vijf verschillende clubs uit de regio gaan 

namens Canisius Nederland vertegenwoordigen op het WK dat 

van 20 tot en met 31 mei 2020 wordt gehouden in Brazilië.

De selectie
Anouk van Leusen, Benthe Lenferink, Eline Rohaan, Isabel Kraan, 

Madee ten Berge , Pien Weghorst en Romy Kolmschot (allen van 

Krekkers Harbrinkhoek), Danique Lubberman (Dynamo Tubbergen), 

Indy Maathuis en Lotte Wissink (Tornado Geesteren), Marit Dierink 

(Esch Stars Vasse) en Pien Grooters (Havoc uit Haaksbergen).

Weer goud voor Canisius
Gouden schoolkantineschaal 2019-2020

Nieuwe 
gereedschapskar
voor vmbo’ers

Frank Hesselink van Automotive Tubbergen heeft Canisius 

onlangs van een nieuwe gereedschapskar voorzien. De kar wordt 

gebruikt bij het vak autotechniek, een van de keuzevakken voor 

vmbo-leerlingen binnen de profielen Zorg & Leefstijl, Groen & 

Ondernemen en Techno. “We zijn Automotive Tubbergen erg 

dankbaar voor deze bijdrage”, aldus docent Frans Stevelink. 

De eigenaar van het automaterialenbedrijf vindt dat bij goed 

onderwijs ook goed gereedschap hoort. “Ik wens de leerlingen  

dan ook veel sleutelgemak met dit mooie gereedschap.”  

Op de foto is te zien hoe de sponsor, de heer Hesselink,  

de gereedschapskar overhandigt aan de docenten en  

leerlingen van Canisius Tubbergen.

Canisius 
partnerschool 
van Conservatorium 
Enschede
Canisius is vanaf dit schooljaar partnerschool van ‘ArtEZ Connected’, 

de nieuwe vooropleiding van het Conservatorium in Enschede. 

Leerlingen van partnerscholen krijgen extra muziekles van 

de eigen muziekdocent, kunnen wekelijks deelnemen aan 

masterclasses en bezoeken ArtEZ-concerten. Bovendien krijgen 

ze gedurende het schooljaar enkele werkdagen aangeboden 

die worden verzorgd door de diverse opleidingen in Enschede: 

Popacademie, Docent Muziek, MediaMusic en Muziektherapie. 

De werkdagen vinden plaats op het Conservatorium. “Op deze 

manier laten we leerlingen kennismaken met verschillende 

muziekstudies”, legt muziekdocent Freek Engelbarts (Canisius) uit. 

“Daarnaast zijn we hierdoor beter in staat leerlingen te helpen in de 

voorbereiding op een mogelijke toelating op het Conservatorium. 

Kortom, we zijn erg blij met deze nieuwe samenwerking.”

Sponsor de selectie!
Om het benodigde bedrag van  
€ 30.000,- op te halen, organiseren 
de meiden allerlei sponsoracties. 
Help jij ook mee?

Tom, van harte gefeliciteerd en dank  
voor alle inspanningen die je levert om  
de schoolkantine gezond te laten zijn.

Het is Tom Kamphuis in Almelo weer gelukt om het aanbod 

in de kantine te laten voldoen aan de Richtlijnen Gezondere 

Kantines. Hiermee komt Canisius Almelo in aanmerking voor 

de gouden schoolkantineschaal 2019-2020. De gezondere 

producten worden aantrekkelijk en opvallend gepresenteerd. 

Toms gouden kantine:

•  Voldoet aan de vier basisregels;

•  Bestaat voor 80% of meer uit betere keuzes bij  

    het uitgestalde aanbod;

•  Bestaat voor 80% of meer uit betere keuzes bij de automaten;

•  Voldoet aan minimaal 8 van de 9 van de uitstralingspunten;

•  Biedt groente en fruit aan op een opvallende plek.

Als beloning voor deze prestatie ontvangt Tom de gouden 

Schoolkantine Schaal 2019 - 2020. Deze plaatsen we naast de 

andere kantineschalen, die in voorgaande jaren zijn verdiend  

en uitgereikt. 
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Opleidingsteam
Helpt beginnende 
docenten op weg

Buitenschools leren:
kennismaking werken  
met ouderen

Vierdejaars vmbo-leerlingen van Canisius Tubbergen 

met het profiel Zorg & Welzijn draaien drie middagen 

mee op een zorglocatie met ouderen. Meestal is dat bij 

activiteitenbegeleiding of dagbehandeling. Zo leren de 

leerlingen via kleine handelingen als koffie drinken en de 

krant lezen met een oudere hoe hun toekomstige werk zou 

kunnen zijn. Het buitenschools leren helpt de leerlingen bij 

de keuze voor hun vervolgopleiding en beroepskeuze.

Drempel verlagen
Stagecoördinator Marleen Peddemors: “Tijdens drie middagen 

buitenschools leren brengen de leerlingen de theorie die ze 

op school aangeleerd hebben gekregen in de praktijk op een 

praktijklocatie. Geen rollenspelen, maar in de echte realiteit. 

Iedere leerling krijgt op deze manier de mogelijkheid om te 

werken met oudere mensen en een gesprek aan te gaan met 

een oudere, een spelletje te spelen en nog veel meer. Omdat  

de afstand tussen de leerling en de oudere nogal groot is, is  

dit soms ook nog wel eng voor leerlingen. We proberen op  

deze manier die drempel te verlagen, zodat deze zorg niet  

meer zo ver van ze af staat. We zijn als school erg blij dat de  

leerlingen deze 

mogelijkheid 

krijgen bij de diverse 

zorginstellingen.”

Instellingen die aan dit 

project meewerken zijn;  

De Eeshof (Tubbergen),  

De Amanshoeve (Agelo),  

Erve Harmelink (Fleringen) en  

TMZ met verschillende locaties;  

De Meulenhof (Tubbergen), Erve Mensman (Geesteren),  

Het Weggeler (Almelo) en Het Meulenbelt (Almelo).

Sociale interactie
Erve Harmelink in Fleringen is één van de praktijklocaties waar 

leerlingen buitenschools leren ervaren. Eigenaresse Paula 

Harmelink is blij met deze aanpak: “In het begin zijn de leerlingen 

nog een beetje onwennig, maar dat verdwijnt heel snel. Ze raken 

snel op hun gemak bij de ouderen. De sociale interactie verloopt  

steeds soepeler, ondanks de generatiekloof.”

Het Canisius wil aankomende  

docenten zo goed mogelijk onder-

steunen en hen leren wat het vak 

inhoudt. Maar ook nieuwe docenten 

die pas beginnen helpen om hun draai 

te vinden, zodat zij verder groeien in 

het onderwijs. Dat gebeurt vanuit het 

docentenopleidingsteam Canisius, 

kortweg het DOT-C. Dit team bestaat 

uit zes leden die zowel schoolopleider 

als docentcoach zijn. Deze profes-

sionaliseringsslag past perfect bij het 

uitgangspunt ‘een leven lang leren’.

Hoge werkdruk en 
veel piekbelasting
“Het vak van docent is een prachtig 

beroep, maar je krijgt wel te maken 

met een hoge werkdruk en veel 

piekbelasting,” vertelt Desiree Hulsman, 

medeverantwoordelijke voor het 

DOT-C. “Nieuwe docenten lopen 

daar nu eenmaal tegenaan, dus wij 

vinden dat we daar actie op moeten 

ondernemen. Om die reden wordt elke 

student tijdens de stage en nieuwe 

docent voor een periode van 3 jaar 

gekoppeld aan een begeleider. De 

DOT-C’er ondersteunt op pedagogisch-

didactisch vlak en fungeert daarnaast 

als buddy voor verschillende partijen.

Aandacht voor 
nieuwe en ervaren 
docenten
 “Studenten realiseren zich nog niet 

wat ervoor nodig is om een hele 

dag voor de klas te staan. Voor net 

afgestudeerden is het een hele overgang 

om ineens een volledige baan te 

hebben in het onderwijs. De kans is 

groot dat ze afhaken in de praktijk 

en om die reden zetten we vol in op 

zogenaamde buddy-begeleiding. 

Daarnaast organiseert het DOT-C ook 

thema- en intervisiebijeenkomsten 

voor álle docenten, dus niet 

alleen de nieuwe. Voor ervaren 

collega’s vinden er trainingen 

plaats om meer te leren hoe je 

een student of nieuwe collega’s 

kan begeleiden. Het gaat vooral 

om oplossingsgerichte coaching 

waarbij de kwaliteiten en leervragen 

van de coachee centraal staan.

Leren van jezelf  
op video
De leerlingen maken regelmatig mee 

dat er videoapparatuur in de klas 

staat: Iris Connect. Hiermee worden 

lessen opgenomen om de nieuwe 

docenten te laten zien hoe zij in de 

praktijk omgaan met bepaalde situaties. 

Desiree Hulsman: “Dat heeft ontzettend 

veel effect. Ik kan wel vertellen wat 

ik gezien heb, maar jezelf zien werkt 

toch veel beter. Met extra begeleiding 

proberen we verschil te maken!”

Vragen over stages?
Neem contact op met  
de mentor of teamleider.
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6e C-day van Canisius:
Diversiteit staat centraal

 

Al voor de zesde keer organiseerde  

Canisius in Almelo op dinsdag 17 september  

de jaarlijkse C-day. Op deze dag staan samenwerking, 

betrokkenheid, respectvol gedrag en diversiteit 

centraal. Teambuilding en elkaar beter leren 

kennen, daar draait het allemaal om.

Hoe gaan we met elkaar om?
Raymond Krijnsen, teamleider vwo, vertelt dat het programma 

van C-day behoorlijk druk is, omdat elk leerjaar zijn eigen 

activiteiten heeft: “Tussen 8.30 en 12.00 uur zijn de leerlingen 

en docenten op een leuke manier bezig met het centrale 

thema, namelijk dat we een diverse scholengemeenschap 

zijn. De nadruk ligt vandaag op die gemeenschap, dus hoe 

gaan we met elkaar om? Dat draait om bewustwording van 

pesten, elkaar respecteren en samenwerken om een doel 

te bereiken. Voor pubers zijn dat belangrijke onderwerpen, 

want zij voelen de groepsdruk en willen het liefst niet teveel 

opvallen. Vandaag mogen ze juist opvallen, want we hebben 

gevraagd om zo kleurig mogelijke kleding te dragen. Dat 

mag elke dag natuurlijk, maar vandaag is het C-day!”

Diverse activiteiten
In de eerste twee leerjaren bestaat het 

programma uit theatervoorstellingen. Ook 

3HV krijgt een theater-programma te zien,  

over ‘veilig uit, veilig thuis’, maar speelt daarna de 

C-games. In de bovenbouw zijn er heel diverse activiteiten, 

vaak ook wat creatiever. Leerlingen mogen zich uitleven met 

graffiti, maken een digitaal smoelenboek of ‘pimpen’ de school. 

Cabaretier Thijs Kemperink, oud-leerling van de school, is ook 

weer van de partij. Tot slot maken de 60 eindexamenleerlingen 

uit 6V een ‘lipdub’ door de hele school. Deze video vol met 

creatieve en bonte scènes is het afscheidscadeau aan Canisius.

Samenwerking in beweging
Op het sportveld naast de school is 4H al vroeg op de dag bezig 

met een actief sportprogramma. Samenwerking in beweging 

is hier het doel. Je ziet dan ook leerlingen elkaar aanwijzingen 

geven om de klus te klaren. En dat is precies waar C-day voor  

bedoeld is!

Op C-day...
is een aantal dingen heel anders dan  
een gewone lesdag. Er zijn geen gewone 
lessen maar activiteiten per leerjaar en 
alles staat in het teken van samenwerken, 
elkaar beter leren kennen en het 
benadrukken dat we een veilige  
school willen zijn, voor iedereen! 

Weten wanneer  
de volgende C-day  
plaatsvindt?
Houd de agenda van  
Canisius in de gaten:  
www.canisius.nl/agenda
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Op Canisius denken 
leerlingen volop mee

Als leerling mag je op het Canisius 

op allerlei manieren meedenken 

en -praten over actuele zaken. Die 

hebben immers te maken met jouw 

schoolervaring. Raymond Krijnsen, 

teamleider op het Canisius in Almelo: 

“Leerlingen kunnen meedenken via 

de leerlingenklankbordgroep, de 

leerlingenraad en de medezeggen-

schapsraad. We zijn erg benieuwd 

wat er leeft en wat hun mening is.” 

Leerlingen Romée Nijkamp (4v), 

Lauren Mensen (5v) en Maik Henning 

(4m) hebben al de nodige ervaring 

in de leerlingenklankbordgroep 

en de leerlingenraad. Zij leggen 

uit wat de verschillen zijn.

Klankbordgroep  
per leerjaar
Romée: “De leerlingenklankbordgroep, 

waar ik zelf ook in zit, bestaat uit 

leerlingen van hetzelfde leerjaar. Zij 

evalueren samen met een mentor en 

teamleider na elke periode hoe het gaat 

en wat er speelt. Dat is heel concreet, 

bijvoorbeeld wat we het komende jaar 

met C-day gaan doen. Van die sessies 

wordt een verslag gemaakt voor het 

lerarenteam en de ouderklankbordgroep.”

Advies als  
conclusie
Van de leerlingenklankbordgroep neemt 

één leerling per leerjaar en niveau 

zitting in de leerlingenraad. Zij evalueren 

samen op een vergelijkbare manier 

als per leerjaar, maar dan over zaken 

die de hele school aangaan. Lauren: 

“Daarbij mogen we ook meedenken 

over bijvoorbeeld de pauzeregeling 

en de inrichting van de aula. Dat zijn 

dingen waar we allemaal mee te maken 

hebben. We geven ook onze mening 

over docentenzaken, zoals de invloed van 

docentenontwikkeltijd op de lesroosters. 

Als conclusie geven we een advies 

over alles wat we besproken hebben.”

Doorstroming
Hoe je in een vertegenwoordigende 

positie terechtkomt op het Canisius, 

legt Maik uit: “Eerst word je gekozen tot 

klassenvertegenwoordiger, waardoor 

je in de leerlingenklankbordgroep 

komt. Daaruit wordt één leerling 

gekozen voor de leerlingenraad plus 

een reserve, voor als die leerling 

een keer niet beschikbaar is.”

Tot slot is er de medezeggenschapsraad 

(MR), waar naast leerlingen ook ouders 

en docenten in plaatsnemen. Zij moeten 

belangrijke besluiten van de schoolleiding 

goedkeuren. Er zitten twee leerlingen uit 

Tubbergen en twee uit Almelo in de MR. 

Je ziet het: er wordt écht naar 

leerlingen geluisterd.

Open Kunst Atelier
Omdat creatief bezig zijn 
gewoon leuk is

 

 

 

Sinds schooljaar 2015-2016 organiseert het Canisius  

het Open Kunst Atelier. Een initiatief gestart door beeldende 

vorming-docenten Katja Ter Wee en Marlotte Schepers op 

de locatie Tubbergen, waarna Open Atelier ook op locatie 

Almelo ondertussen een vast begrip is geworden. Iedere 

dinsdagmiddag kunnen leerlingen op school hun creativiteit 

de vrije loop laten. Tekenen, schilderen, boetseren of iets 

creëren met de 3D-pen: alles mag. Dat dit initiatief aanslaat, 

blijkt wel uit het aantal aanmeldingen. Voor schooljaar 2019-

2020 zijn er ruim 45 leerlingen in Tubbergen en Almelo. 

Geen cijfers
“Ik geloof dat alle leerlingen creatief zijn en die creativiteit willen 

we stimuleren,” zegt Marlotte Schepers, docent Beeldende 

Vorming. “Daarom bieden we leerlingen in Tubbergen en Almelo 

de mogelijkheid om naar het Open Atelier te komen. Daar 

kunnen ze actief en creatief bezig zijn op hun eigen manier, 

zonder dat er druk achter zit. Ze krijgen er geen cijfer voor.’’

Van kleien naar tekenen
Lotte Rekers uit 1vttt1 twijfelde geen moment om zich aan te 

melden voor het Open Atelier: “Ik houd wel van tekenen en 

knutselen. En een vriendin van me had zich ook al aangemeld, 

dus ik ging graag mee met haar. Vorige week heb ik al een 

beeldje van klei gemaakt, maar die moet nog worden gebakken. 

Nu ga ik beginnen aan iets anders, ik denk dat het een tekening 

wordt. Het is een leuke tijdsbesteding, ik zie het niet als school.”

Kleurrijk systeemplafond
Dat de gemaakte creaties ook heel functioneel kunnen zijn, 

bewijzen Emily Broekman (1vtt1) en Bente Hansté (1mht1). Zij 

maken een tekening die ze gaan overtrekken op een plaat 

uit het systeemplafond, waarna ze hem gaan beschilderen. 

“Als we klaar zijn, dan komt hij hier in het lokaal te hangen, 

dus dat is wel leuk,” zegt Emily. “Dit is de derde week dat we 

werken aan de lijnen en hopelijk is hij vandaag af. Daarna 

kunnen we verder met het schilderwerk. Dat is wel echt 

leuk van het Open Atelier, je mag dit gewoon doen. Daarom 

heb ik me meteen aangemeld toen ik erover hoorde.”

Interesse?
Wil jij ook meedenken 
in de leerlingenraad?  
Stuur een e-mail naar 
info@canisius.nl
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Oud-Canisiaan 
aan het woord

Olga Assink (41) ging tussen 1990 en 1994 naar het Canisius. 

Zij volgde de mavo in Almelo. Daarna studeerde ze verder aan 

het CIOS in Heerenveen en de daarna volgde ze de opleiding 

Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool 

van Utrecht. Als professioneel handbalster verhuisde ze naar 

Denemarken, waar ze haar opleiding SPH afrondde aan een 

internationale hogeschool. In haar sportcarrière werd ze 

topscorer aller tijden bij het Nederlands handbalteam met 954 

goals. Inmiddels is ze casemanager bij AB-Hulp Twente, waar 

ze werkt met mensen met een verstandelijke beperking. 

Hoe kijk je terug op je periode  
op het Canisius?
“Ik heb het altijd heel erg leuk gehad op school. Het 

was een mooie tijd. Daar moet ik wel bij vertellen 

dat ik niet altijd de meest ideale leerling was. Ik hield 

nogal van kletsen en daar kreeg ik ook regelmatig 

commentaar op van docenten. Ik ben zelfs een aantal 

keren uit de klas gestuurd omdat ik te veel kletste.”

Welke docenten kun je je  
nog herinneren?
“Meneer Sillessen van wiskunde komt dan direct naar boven. 

We hebben hem met een aantal meiden een keer een 

gigantische bos bloemen bij de receptie laten bezorgen 

omdat we hem tijdens een les het leven zuur hadden gemaakt 

en daar hadden we echt spijt van. Verder herinner ik me nog 

Zanelli van Engels, Bults van biologie en natuurlijk meneer 

Wagenvoort van gym. Destijds was ik al veel met handbal bezig 

en ik kreeg daar wel altijd de ruimte voor. Lessen en toetsen 

inhalen was nooit een probleem. Dat vond ik heel prettig.”

Welk advies heb je voor de huidige 
leerlingen van het Canisius?
“Geniet van je schooltijd, want je leert heel veel nieuwe 

mensen kennen. Wees niet bang als je nog niet weet wat 

je wilt. Daar heb je nog tijd genoeg voor. Bij mij ging het 

ook van sportdocent via politieagent naar het werken in de 

hulpverlening. Gaandeweg kom je er wel achter.”

We zijn altijd en overal verbonden 

met internet. Social media spelen een 

belangrijke rol in het contact tussen 

jongeren. Jacqueline Kleijer van Bureau 

Jeugd & Media legde op woensdagavond 

20 november 2019 aan een grote 

groep ouders in Tubbergen uit hoe 

hun kinderen op een verantwoorde 

manier met verschillende soorten 

social media kunnen omgaan.

Beïnvloedings-
technieken
In haar vorige baan werkte ze met 

meisjes en jongens van 11 tot 23, 

waarbij Jacqueline als hulpverlener 

optrad. Zo heeft ze gemerkt dat 

beïnvloedingstechnieken de laatste 

jaren erg veranderd zijn in de 

afgelopen 6/7 jaar. Ze past er een 

aantal toe tijdens deze infoavond om 

de ouders ervan bewust te maken.

Groepsdruk  
en hormonen
“Mag ik een foto van jullie maken?” – 

Klik. Zo begint Jacqueline de avond. 

Ze legt uit waarom niemand bezwaar 

maakt: door groepsdruk en de vraag 

die je overvalt is het moeilijk om iets te 

zeggen. Dit effect vindt aan de lopende 

band plaats met leerlingen die op social 

media actief zijn. Tel daarbij het effect 

van hormonen, die ervoor zorgen dat 

je nog impulsiever reageert als puber 

en je snapt wat de gevaren kunnen 

zijn van social media. Bewustzijn over 

deze onderwerpen is een belangrijke 

stap om er beter mee om te gaan.

Grenzen respecteren
Kinderen afremmen is bijvoorbeeld 

een goede manier om ze bewust te 

laten worden van wat ze willen posten 

op Instagram, Snapchat of 

WhatsApp. Maar ook met portretrecht 

moeten ze rekening houden, want een 

foto is zo gemaakt, maar die mag je 

niet zomaar online zetten. Wensen en 

grenzen respecteren is het belangrijkste 

bij het gebruiken van social media. Ga 

veilig om met je gegevens, wachtwoord, 

foto’s en video’s. Maak ook cyberpesten, 

misleiding en online seksualiteit 

bespreekbaar. Dat is de conclusie 

van een interessante infoavond.

Mag ik een foto
van jullie maken?

Tips over veilig gebruik 
van social media?
Kijk op www.mediawijsheid.nl
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Canisius
Open Huis
Open voor 
jouw talent!

Tubbergen
maandag 
27 januari ‘20
18.00 uur - 20.30 uur

Almelo
dinsdag 
28 januari ‘20
18.00 uur - 20.30 uur

Meer informatie
www.ikkiescanisius.nl


