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PROGRAMMA

• Voorstellen

• Welkom

• Algemene voorlichting 

• Vragenronde

• Kennismaken met de mentor

• Afsluiting



EVEN VOORSTELLEN
Klassenmentoren nog aanpassen

Mevr. Brunger klas 1mht1                             Mevr. Ter Wee klas 1mht2
Dhr. Wilbrink klas 1mht2

Mevr. Bos klas 1hvt1                                  Mevr. Brus klas vt1tt1
Mevr. Hemmer 1hvt1                         Mevr. Waters klas 1vttt1



EVEN VOORSTELLEN

School maatschappelijk werk
Mevr. Kesselaar

Teamleider HVTTO 
Dhr. van der Laan

Locatiedirecteur Tubbergen
Mevr. Hagedoorn



De kernwaarden

•Accent op de 
kernwaarden:

 Veilig
 Overzichtelijk
 Uitdagend
 Sociaal



ONZE DOELEN

• Het verzorgen van goed en uitdagend 
onderwijs

• Voorbereiden op de best passende 
vervolgopleiding

• Ontwikkelen van de persoonlijkheid van de 
leerling



ONTSPANNING

Commissie 

Buitenrooster

Activiteiten



UITGANGSPUNT eigen LESHUIS

• Per team een eigen leshuis,  toegesneden op de leerlingen van het 
team, alle theorielessen in de leshuizen “boven”  

• Lessen gedifferentieerd en uitdagend
en op niveau

• Ruimte voor zelfstandig werken in elk leshuis

• Huiswerk en toetsplanning digitaal in 
SOMToday (Toetsen!), voor ouders inzichtelijk.
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vmbo
havo
vwo

Meedenken en meepraten

MR
Medezeggenschapsraad

GOR
Gemeenschappelijke ouderraad

OKBG
Ouder klankbordgroep

Alle klassen 1 ouder
o.l.v. betreffende 

teamleider

Alle OKBG
vertegenwoordigd
1 locatie directeur

8 medewerkers canisius
4 ouders

4 leerlingen

Presentator
Presentatienotities
OKBG  minimaal 1 ouder per klas / 3x per jaar vergadering (altijd op maandag / duur ong. 1,5uur) / o.l.v. teamleider onderwerpen: schoolregels / huiswerk / proefwerken / buitenschoolse zaken / excursies, werkweken / lesuitval / lesroostersGOR  6x per jaar vergadering (altijd op maandag / duur ong. 2 uur / directie hierbij aanwezig)groep ouders van leerlingen uit alle leerjaren van beide locaties. Samen proberen wij oplossingen te bedenken voor problemen in en rondom de school. Maar naast problemen richten wij ons uiteraard ook op verbeteringen, nieuwe ideeën die onze school net een beetje mooier, veiliger of beter maken. 6 keer per jaar vergaderen wij afwisselend in Almelo en Tubbergen.MR  6x per jaar vergadering (altijd op maandag / duur ong. 2,5 uur) aanwezig: directie + lid Centrale Directie / medewerkers van het Canisius / ouders (gelieve uit de GOR) en leerlingen er worden hier belangrijke beleidsnotities van de school besproken (bestuurlijk niveau)



HUISWERKBEGELEIDING-

BIJLES-EXAMENTRAINING

Contact en aanmelden via onze website canisius.nl

Wout Gehring
Vestigingscoördinator Canisius Almelo/Tubbergen



• 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


VOORLICHTING mentor



LOKAALINDELING

Lokaalindeling mentordeel

• 1mht1       lokaal T106  mevr. Brunger

• 1mht2       lokaal T009  mevr. ter Wee  (dhr. Wilbrink)

• 1hvt1        lokaal T146  mevr. Bos en mevr. Hemmer

• 1vttt1        lokaal T147  mevr. Brus en mevr. Waters



• Wenweek
• Overgang is erg groot
• Aanpassingsproblemen
• Toetsen en cijfers 
• Tot aan de start van periode 2
• Mentoren maken een afspraak met u voor een 

kennismakingsgesprek

WENPERIODE



AFSPRAKEN SOCIAL MEDIA

Tijdens de wenweek hebben we met alle leerlingen de volgende 
afspraken op gebruik van social media gemaakt: 

1. Mobieltjes zijn verboden tijdens de les, behalve na toestemming 
van de docent om het voor lesdoeleinden te gebruiken,

2. Je mag op het schoolterrein geen leerlingen of personeel 
fotograferen of filmen zonder hun uitdrukkelijke toesteming,
3. Op Canisius behandelen we elkaar met respect, zowel offline als 
online wordt er niet beledigd, gediscrimineerd, bedreigd of gepest,
4. Jij bent verantwoordelijk voor alles wat jij online plaatst en 
doorstuurt, dus ook als iemand anders het beeld gemaakt heeft!
5. Maak en publiceer geen beelden die jou of anderen in problemen 
kunnen brengen!

Het in bezit hebben of verspreiden van ontoelaatbare beelden is 
strafbaar, voorkom liever dat je in problemen kunt komen!



ZIEK, VERLOF, 
LESVERWIJDERING

• Deze gegevens zijn thuis te zien via het 
ouderportaal

• Melding ouders bij ziekte graag ‘s morgens bij de 
administratie van Canisius.

• Melding voor absentie (tandarts, huisarts) oid moet
een dag van te voren. Kan dat niet moet er ‘s morgens 
gebeld worden door een van de ouders

• Te laat, contact thuis (vanaf de 3e keer)

• Afwezig geoorloofd / niet geoorloofd!

• Zoeken naar oorzaak / oplossing



Excellente leerlingen HV TTO

• School in actie:
-- op basis instroom gegevens leerlingen testen in 1hv, 1v en 1tt,    

MGT en Onderpresteerders, in beeld en uitdagen
-- aparte uitdaging voor lln die in aanmerking komen
-- u krijgt als ouder bericht als uw kind voor de MGT test in aanmerking 
komt
-- Waar dat kan: versnellen of verdiepen of vak op hoger niveau
-- Projecten voor alle leerlingen HV en vwo die met resultaten aangeven
dat ze meer aan kunnen, individueel en samenwerken in groepjes



De start op het voortgezet onderwijs…..

(Iets om thuis ook rekening mee te houden)

Veel nieuwe indrukken:
Nieuwe school, veel andere leerlingen, veel docenten, groot
gebouw, nieuwe vakken …. het is nogal wat!

Je plekje zien te vinden:
Waar ga ik in het lokaal zitten?, waar zit ik in de aula en met 
wie en wat doe ik daar dan? Wat moet ik voor al die vakken
doen en vooral…. Hoe ga ik dat dan doen?

Help, ik heb huiswerk, klinkt best wel stoer…. maar hoe doe ik
dat dan en waar en wie kan me helpen…

Pas na een paar weken beetje idee: hoe het allemaal werkt, 
huiswerk maken, alle belangrijkste: wie ligt mij beter/ of juist
niet?



Hoe gaan wij daarmee aan de slag….

Allereerst de wenweek om aan elkaar, de mentor en de school 
een beetje te wennen

De wenperiode tot aan periode 2, dan…

De kennismakingsgesprekken op di 10/09-wo 11/09 en do 
12/09…. nader kennismaken met alle ouders van leerlingen in 
leerjaar 1 door de mentoren

Een mentorouderavond (30 okt en 31 oktober) die gaat over 
hoe wij uw kind zien en we horen graag hoe u dat thuis ziet, 
als dat duidelijk is kan het grote leren pas beginnen

Eerst niet de cijfers het belangrijkste, vooral je weg vinden, je 
thuis voelen en samen met je klasgenoten een klas vormen en 
voelen, eerst het fundament, dan pas bouwen!



CANISIUS CLASSES



CANISIUS CLASSES
• Voor alle leerlingen  

• 1e klas
• 4 classes
• In de activiteitenweken, 2 uur per class
• Totaal 24 uur

• 2e klas
• 2 classes (leerling kiest welke)
• Half jaar per class, 2 uur per week
• Totaal 64 uur

• 3e klas, alleen HV
• 1 class (leerling kiest welke)
• 2 uur in de week
• Totaal 64 uur

LINK

https://vimeo.com/193869154


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 !



BEVORDERING NAAR 
LEERJAAR 2

• Aan het eind van leerjaar 1 wordt op grond van de cijfers bepaald of uw kind 
over kan naar het tweede leerjaar

• Het schooljaar kent 3 rapporten, we blijven werken in 4 periodes. (data op onze
site van Canisius!)

• Overgangsnormen mee bij 1e rapport

• Locatie: garantie HV leerjaar 1 en 2 in Tubbergen, leerjaar HV 3 in Almelo, alle
vmbo leerlingen kunnen tot hun diplomering in Tubbergen blijven, alle 3 
leerjaren TTO in Tubbergen!

• Wilt u de resultaten van uw kind volgen dan kunt u gebruik maken van het 
OUDERPORTAAL. 
(Mocht dit nog niet gelukt zijn neem dan contact op met de administratie (mail 
naar info@canisius.nl)



Wat valt de eerste week op….

• leerlingen weten de weg naar de lokalen best snel te vinden
• De sfeer onderling en in de pauzes is prima
• Helaas nemen ook brugklassers soms nu al zaken als 

pepernoten en chips mee van huis (of kopen dat 
onderweg), dat zien we liever niet, de hele aula wordt dan 
een “pepernoot” 

• Vul dit als mentor graag zelf aan…



CONTACTEN

• Ouderavond 
• Mentor
• Vakdocenten

• Tussendoor 
• Mentor
• Teamleider
• Ouders



TOT ZIENS EN WEL THUIS
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