
WELKOM OP DE ALGEMENE 
OUDERAVOND 3tto
2019-2020



PROGRAMMA

• algemene inleiding 
• maatschappelijke stage (MAS)
• het examenpakket vanaf 4 vwo
• de keuzebegeleiding
• kennismaking ouder(s) – mentor



EVEN VOORSTELLEN

Dhr. van der Aa
mentor 3tt1

Dhr. Van der Laan
Teamleider 



INLEIDING TEAMLEIDER

• Derde leerjaar vwo/tto belangrijke (pakket)keuzes 
voor bovenbouw vwo (lj 4 t/m 6), vanavond de start 
van informatie

• Motivatie en regelmaat erg belangrijk, goed beginnen 
halve werk!!!

• Hele jaar presteren, soms piekbelasting
• Goede match school en vrije tijd



Meedenken en meepraten

GMR
Gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad

MR
Medezeggenschapsraad

GOR
Gemeenschappelijke ouderraad

OKBG
Ouder klankbordgroep

1 Ouder uit alle 
klassen
o.l.v. 

betreffende 
teamleider

Ouders uit Almelo
Ouders uit Tubbergen
1 Locatie directeur

8 Medewerkers 
Canisius
4 Ouders

4 Leerlingen

1 Medewerker 
Canisius
1 Ouder

1 Leerling
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HUISWERKBEGELEIDING-

BIJLES-EXAMENTRAINING

Contact en aanmelden via onze website canisius.nl

Wout Gehring
Vestigingscoördinator Canisius Almelo/Tubbergen



MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Canisius heeft de keuze gemaakt dat alle 
leerlingen lj 3 minimaal 30 uur 
maatschappelijke stage lopen. Voorbeelden 
van maatschappelijke stage

Er zijn verschillende soorten maatschappelijke 
stage. Voorbeelden zijn:

• een sportactiviteit organiseren;

• meehelpen aan het behoud van de leefomgeving in een woonwijk, bijvoorbeeld door 
wilgen te knotten of samen met de plantsoenendienst groenvoorzieningen of 
speeltuinen schoon te maken;

• helpen bij inburgering;

• meehelpen in een buurthuis, verzorgingstehuis of bij de scouting;

• meehelpen bij de organisatie van culturele evenementen, producties of uitvoeringen;

• helpen bij het samenstellen van een tentoonstelling;

• een website maken.

• Afsluiting met een certificaat



MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Verschil tussen beroepsstage en 
maatschappelijke stage

Er is een aantal verschillen tussen een beroepsstage 
en maatschappelijke stage:

• Een beroepsstage doe je voor jezelf om je te 
oriënteren op een beroep. Maatschappelijke 
stage doe je voor anderen en voor de 
samenleving.

• Voor een beroepsstage krijg je soms een 
vergoeding, voor maatschappelijke stage niet.

• Een beroepsstage kun je bij een bedrijf doen. 
Maatschappelijke stage doe je bij een niet-
commerciële organisatie. Of je doet een 
maatschappelijk project bij een bedrijf.



MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Invulling Canisius:

Schooljaar 19-20: MAS voor 3GT; 3H; 3V/TT (3 en 
4 BK doen al  stage)
• Uitleg aan elke klas wat MAS is door MAS 

coördinator (mevr. Platvoet)
• Informatie komt digitaal, leerlingen loggen in, 

alle informatie aanwezig, ook digitaal een 
keuzeformulier invullen, of als je zelf een stage 
hebt gevonden formulier via de stagecoördinator.

• Het totaal aantal verplichte uren te besteden aan 
MAS is 25 uren!



• Ondersteunend aan mentor
– Mentor blijft het 1e aanspreekpunt
– Bij afwezigheid mentor kan leerling bij ons terecht
– Het monitoren van het leerproces

• Korte lijntjes binnen school
• Regelt alle leerlingenzaken bijv.

– Verlof
– Ziek naar huis
– Te laat
– Lesverwijdering

• Contact
– r.oortman@canisius.nl
– l.scholten@canisius.nl Dhr. L. Scholten

Mevr. R. Oortman

R. Oortman 1BK 1KG 2B 2K 2GT 3B 4B

L. Scholten 1TH 1HV 1TTO 2H 2V 2TTO 3TTO 3K 3GT 4K 4GT

LEERLINGCOÖRDINATOREN

mailto:r.oortman@Canisius.nl
mailto:l.scholten@canisius.nl


INFORMATIE DOOR DE 
MENTOR

• Mentor spil in contact
• Snel aan de bel trekken bij zorg/vragen
• Mentor bereikbaar:

• a.vanderaa@canisius.nl
• 06- 17554553 of via de administratie: 0546-488488

• Ouderportaal / digitale agenda

mailto:l.scholten@canisius.nl


CONTACTEN OUDERS – SCHOOL

• 3 Rapporten (overgangsnorm/berekening rapportcijfer bij 1e

rapport mee) 
• Uitreiken rapporten: R1 28/11; R2 02/04; R3 03/07
• Pakketkeuzeouderavond op 12 november 
• Ouderavonden vakdocenten: 10+11 dec  en 20+21 april 
• Mentor ouderavond: 11,12 en 13 feb. (op uitnodiging)
• Inleveren voorlopige keuze: 2 maart
• Inleveren definitieve keuze: 26 maart
• Voorlichting FLE in 4V op 3 maart
• Tussentijds contact ? Mail/bel de mentor!



BEPALEN RAPPORTCIJFER 

• Vier lesperiodes, drie rapporten
• Overzicht weging toetsen (PTO) in IL
• * proefwerken wisselende zwaarte.
• * containertoetsen per semester (per 1-2) 
(vormen samen ‘containercijfer’ per semester met eigen 
zwaarte)
• Weging per vak zichtbaar in It’s Learning
• Alle toetsen vanaf begin jaar tellen mee.
• Rapportcijfers afronden vanaf  0.5 naar boven



VOLLEYBALSCHOOL 
CANISIUS

Hoe en waarom?
- Deelname NK & WK sinds 2012
- Talentmaximalisatie
- Wekelijks 1 ½ u trainen onder   

schooltijd, sporthal Haambrink
- Leerlingen Almelo & Tubbergen
- Maatwerkbegeleiding
- Training van eredivisie trainer
- Eigen bijdrage €150,-
- Doel deelname NK & WK

Teams
- Junioren (klas 1,2)
- Senioren (klas 3,4,5)

VSC, samen op weg naar het 
WK !



DECANAAT

Profielkeuze en keuzebegeleiding

meer details op 12 november door de 
decaan.

U ontvangt hiervoor een aparte 
uitnodiging per mail



PAKKETKEUZE IN 3VWO

• In 3 VWO kiezen de leerlingen een profiel en pakket
- keuze uit vier profielen

• Keuze lessen
- de leerlingen worden begeleid in hun

keuze door de decaan
• Gesprek met de decaan



VIER PROFIELEN

• CM  cultuur en maatschappij
• EM  economie en maatschappij
• NG  natuur en gezondheid
• NT  natuur en techniek



KEUZE LESSEN (1)

Keuzelessen door de decaan
• v.a. periode 2 (november)
• een les per week
• methode Qompas (digitale 

methode)



KEUZE LESSEN (2)

In de lessen meer
informatie/diepgang over:

• de vier profielen

• vooropleidingseisen van de 
diverse studierichtingen

• zelfreflectie op het keuzeproces, 
keuzefactoren



KEUZE LESSEN (3)

Qompas is een online methode:

- lln maken 8 stappen (= lesuren) in hun
keuze proces;

- lln maken online testen ten aanzien van oa
interesse, profielen, beroepen, studies;

- lln maken tot slot online een dossier, dat
met de decaan besproken wordt.



GESPREK MET DE DECAAN

Na de laatste keuzelessen een individueel gesprek
Op basis van:

• rapport 1 en 2
• einddossier van Qompas
• advies van de vakdocenten



UITWISSELING Dachau

Josef Effner Gymnasium



UITWISSELING Dachau

• Data: in Tubbergen van 18 nov t/m 22 November 2019
• in Dachau van 25 mei t/m 29 mei 2020
Voorlopig programma…..

• Ma 18/11: 4 lessen en cultureel programma
• Di 19/11 intro Arnhem/Oosterbeek/Driel, groepsopdrachten en 

presentaties, avondprogramma….. Volgt nog…
• Wo 20/11 excursie Arnhem en omgeving, Airborne 

museum/cemetery, Polenplein Driel “de” brug in Arnhem
• Do 21/11 excursie Amsterdam, rondvaart en van Gogh Museum, 

vrije tijd in de stad
• Vr 22/11 Avatarz, saying goodbye’s, vertrek…
Programma in Dachau volgt tzt…



EINDE VAN DEZE AVOND
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