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   Zit 
 er een 

 Canisiaan 
         in jou?



Hoe kies jij jouw 
nieuwe school? 
Zit jij in groep 7 of 8? Dan ga 
je binnenkort een middelbare 
school kiezen. We helpen je 
hier graag bij door iets over het 
Canisius te vertellen, maar ga 
ook zelf op onderzoek uit. Want 
je wilt een school die bij je past.

Ontdekken, onderzoeken en beleven: 
daar is ons onderwijs op gericht. 
Je hebt een ochtend in de week 
projectonderwijs waarin je vooral 
zelf denkstappen zet, op onderzoek 
gaat en oplossingen bedenkt. Een 
robot een hindernis laten nemen, een 
product ontwerpen waar mensen met 
een beperking echt iets aan hebben: 
daar leer je van, vinden wij. Door 
de fijne, veilige sfeer kun je jezelf 
goed ontwikkelen, ontdek je waar je 
kwaliteiten liggen en is er ruimte om 
fouten te maken.

Tegelijkertijd bieden we veel rust 
en structuur waardoor het leren 
gemakkelijker gaat. Bovendien hebben 
we een tweejarige brugklas. Dat 
betekent dat je twee jaar de tijd hebt 
om te onderzoeken wat het beste 
bij je past: mavo, havo, atheneum  
of gymnasium.

Zit er een Canisiaan 
in jou? Kom vooral langs 
en ontdek, onderzoek 
en beleef onze school. 
Wanneer? Zie de 
achterkant van deze 
brochure!
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  ontdek
onderzoek 
     beleef

Hoe begint jouw 
brugklasjaar? 

Introductieprogramma
In juni heb je al een introductiemiddag 
en ontmoet je je nieuwe klasgenoten, 
je mentor en de minimentoren 
(ouderejaars leerlingen aan wie je alles 
kunt vragen).

Na de zomervakantie leer je je 
klasgenoten goed kennen tijdens 
de introductieweek en op het 
brugklaskamp.

Eerst rustig wennen
De eerste periode gebruiken we om 
te wennen. De docenten starten niet 
meteen met de leerstof maar leggen 
goed uit wat hun vak inhoudt en hoe je 
het leren aan moet pakken. Je leert dan 
ook werken met de PLENDA: een super 
handige planner en agenda in één. Zo 
wordt plannen voor jou een makkie!

Deze weken krijg je nog geen 
proefwerken en de eerste twee weken 
ook geen huiswerk. Je hebt dus alle tijd 
om te wennen.
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Onze docenten 
coachen je

Docenten en leerlingen gaan op een 
vriendelijke manier met elkaar om. 
Onze docenten zijn niet alleen expert 
in het vak dat ze geven maar hebben 
ook echte aandacht voor jou en voor 
je studie-aanpak. Alle docenten zijn 
getraind in ‘didactisch coachen’: 
tijdens de lessen stellen ze vragen en 
geven ze feedback waardoor je aan het 
denken wordt gezet over jouw aanpak. 

Wat ging goed? Wat wil je verbeteren? 
Wat zou je volgende keer anders kunnen 
doen? Door deze manier van lesgeven 
krijg je steeds meer zicht op wat voor 
jou het beste werkt en word je steeds 
zelfstandiger. Alle docenten op onze 
school werken op deze manier. Ze 
zijn er voor je als je wat extra hulp 
kunt gebruiken, maar ook als je juist 
uitdaging nodig hebt. 

De trialoog
Twee keer per jaar voer jij samen met 
je mentor en ouder(s) een trialoog. Dat 
is een moeilijk woord voor een gesprek 
waarin jij vertelt hoe je het vindt gaan op 
school, wat je hebt geleerd en aan welke 
dingen je wilt werken. Jij leidt dit gesprek, 
je mentor en ouder(s) helpen je als dat 
nodig is – we doen het samen.

Jouw eigen mentor
Het meeste contact heb je met je mentor 
van wie je vaklessen krijgt maar ook 
twee mentorlessen in de week. In die 
lessen leer je hoe je de Plenda moet 
gebruiken en oefen je verschillende 
manieren van studeren. Ook leer je elkaar 
tijdens de mentorles goed kennen door 
groepsactiviteiten. Er worden veel nieuwe 
vriendschappen gesloten, dat gaat sneller 
dan je denkt. 
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50 minutenrooster 45 minutenrooster
maandag en vrijdag dinsdag, woensdag en donderdag

les tijd les tijd

1 08.30 – 09.20 uur 1 08.30 – 09.15

2 09.20 – 10.10 uur 2 09.15 – 10.00

pauze 10.10 – 10.30 uur 3 10.00 – 10.45

3 10.30 – 11.20 uur pauze 10.45 – 11.05

4 11.20 – 12.10 uur 4 11.05 – 11.50

pauze 12.10 – 12.40 uur 5 11.50 – 12.35

5 12.40 – 13.30 uur pauze 12.35 – 13.05

6 13.30 – 14.20 uur 6 13.05 – 13.50

pauze 14.20 – 14.35 uur 7 13.50 – 14.35

7 14.35 – 15.25 uur pauze 14.35 – 14.50

8 15.25 – 16.15 uur 8 14.50 – 15.35

Hoe ziet je 
schooldag eruit

Je schooldag start meestal om half 
negen en de eindtijd verschilt per 
dag. In de brugklas ben je meestal op 
tijd uit. Op woensdag en donderdag 
is het eerste uur een CO-uur, dat is 
het Canisius Ondersteuningsuur voor 
bijles of extra hulp.

Meer weten over hoe een schooldag 
er op het Canisius College uitziet? 
Kijk op onze website:  
www.canisiuscollege.nl
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Uitdagend leren
Projectonderwijs
Naast de standaard schoolvakken, 
krijg je een halve dag per week 
projectonderwijs. Tijdens project-
onderwijs werk je met een groepje 
samen aan een thema zoals 
Programming and Growing, waarbij je 
leert programmeren met microbits en 
tegelijkertijd biologiestof leert.
Ook is er een project over de Romeinen, 
waarin je je eigen Klokhuisfilmpje 
maakt in het Mediahuis. En voor wie 
van Minecraft houdt: haal je hart op 
bij het project in leerjaar twee waarin 
je een virtuele stad bouwt en met een 
VR bril werkt. Je leert samenwerken, 
creatief denken en onderzoek doen. 
Tijdens de projecten ontdek je wat je 
leuk vindt, waar je goed in bent en 
waar je nog meer over wilt leren. 
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Talentontwikkeling: 
voor welke extra 
activiteiten kies jij? 
Elke leerling heeft talenten. 
Op het Canisius College krijg je 
de kans om jouw talenten en 
interesses te ontdekken en te 
ontwikkelen. Er zijn ontzettend 
veel extra activiteiten en 
uitdagende mogelijkheden.  
Op deze bladzijden geven we 
een paar voorbeelden.

Reizen
Ben je geïnteresseerd in andere talen 
en culturen? Vanaf het tweede jaar ga je 
ieder jaar een keer naar het buitenland. 
Keulen, Oxford, Parijs, York, Berlijn… 
waar zou jij het liefst naartoe gaan? 
Buiten de reizen die voor alle leerlingen 
op het programma staan, wordt er ieder 
jaar een skikamp georganiseerd voor  
de liefhebbers. 

Mediahuis
Erbij zijn als er iets bijzonders 
gebeurt, artikelen schrijven, 
reportages en podcasts maken, 
geluid en licht leren regelen? We 
hebben een echte redactieruimte 
voor leerlingen: het Mediahuis. Als 
lid kun je je verdiepen in wat je leuk 
vindt en je talent laten spreken! 

Debatclub
Zeggen wat je vindt is één ding, 
maar goed kunnen uitleggen waarom 
je iets vindt, is veel moeilijker! Op 
het Canisius hebben we al jaren 
een actieve debatclub en sinds 
twee jaar is daar ook de Debatclub 
Junior bijgekomen. We oefenen bijna 
wekelijks en doen mee met allerlei 
wedstrijden in het hele land én 
winnen regelmatig prijzen.
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Collegekamp 
Direct na de laatste proefwerken en 
kort voor de zomervakantie is er ieder 
jaar (in 2022 voor de 53e keer!) voor 
klas 1, 2 en 3 het collegekamp in 
Limburg. Leerlingen van de bovenbouw 
en oud-leerlingen organiseren deze 
kampeerweek; zij weten als geen ander 
hoe leuk het kamp is. 

Zjee Huub
Zjee Huub is de feestorganisatie van 
het Canisius College die bestaat uit 
enthousiaste leerlingen van klas drie 
en hoger. Zij organiseren feesten voor 
leerjaar 1 en 2. Daar komt heel wat bij 
kijken. Zjee Huub zorgt niet alleen voor 
de feestelijke aankleding, maar verzorgt 
ook het licht en geluid. De DJ’s worden 
op onze eigen school opgeleid. Onze 
feesten zijn altijd supergezellig! 

Musical
Ieder jaar is er een musical. Denk niet 
dat je al een fantastisch zanger of danser 
moet zijn om mee te kunnen doen. Het 
is juist de bedoeling nieuwe talenten 
te ontdekken en ontwikkelen. Met een 
gezellige groep leerlingen en docenten 
werk je aan een mooie voorstelling. 
En wil je geen podiumbeest zijn, dan 
kunnen we je achter de schermen wel 
gebruiken! Denk maar eens aan het 
grimeren van de artiesten, camera-, 
licht- en geluidtechniek. Doe je auditie? 
Je mag gegarandeerd meedoen! 

Deejaycursus 
Altijd al eens willen deejayen of 
producen? In het mediahuis kun je 
hiervoor cursussen volgen. Grote kans 
dat de nieuwe Martin Garrix van het 
Canisius komt!

8



Atheneum- 
gymnasiumklas

Kennismaking met  
de klassieke oudheid
In het eerste leerjaar leer je over de 
Griekse en Romeinse goden, over de 
verhalen rondom de stad Troje en 
je gaat op onderzoek uit in Romeins 
Nijmegen. Intussen maak je ook kennis 
met Latijn en je leert de letters van het 
Griekse alfabet. Vanaf de tweede klas 
krijg je de vakken Latijn en Grieks apart 
zodat je een goede keuze kunt maken 
tussen gymnasium of atheneum.

Speciale activiteiten voor  
atheneum-gymnasium: 
- Week van de Wetenschap
- Excursie Radboud Universiteit
- Excursie archeologisch park Xanten
- Bezoek Universiteiten
- Rome- of Athenereis

Onderzoek doen met WON
Het Canisius is een WON-school.  
WON staat voor Wetenschapsoriëntatie 
Nederland. Alle leerlingen van de 
atheneum-gymnasiumklassen volgen 
WON. Bij WON ontmoet je echte 
wetenschappers op onze school en 
op de verschillende universiteiten die 
je gaat bezoeken. Je leert in stappen 
wetenschappelijk onderzoek doen naar 
allerlei onderwerpen. De docenten 
reiken een onderwerp aan of je kiest 
zelf voor iets waar jij meer over wilt 
weten. Je krijgt uitleg over de werkwijze 
en hoe je je resultaten gaat presenteren. 
Vaak werk je in groepjes samen. Niet 
alle lessen zijn klassikaal, want je mag 
ook wel eens aan je onderzoek werken 
tijdens een andere les. Zo leer je ook 
nog eens goed je werk organiseren!
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Leerlingenraad
Lijkt het je leuk om 
mee te beslissen wat er 
gebeurt op school? En 
wil je graag opkomen 
voor de belangen van alle 
leerlingen op onze school? 
Neem dan plaats in 
de leerlingenraad. De 
leerlingenraad overlegt 
elke maand met de 
schoolleiding en brengt 
zelf onderwerpen in.

Actie Adoptie
Door het hele jaar worden allerlei 
acties gestart om geld op te halen voor 
hulpprojecten in de Derde Wereld. Dit 
wordt gedaan door Actie Adoptie: een 
groep enthousiaste leerlingen die zich 
inzet voor het goede doel. Zij organiseren 
bijvoorbeeld de chocoladeletteractie,  
een sponsorloop en het gala.
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Extra 
ondersteuning
Kun je extra ondersteuning 
gebruiken bij de overstap naar 
het voortgezet onderwijs?  
En wil je weten of onze school 
je de begeleiding kan geven 
die je nodig hebt? Jij en je 
ouders kunnen een afspraak 
maken met iemand van ons 
ondersteuningsteam via  
info@canisiuscollege.nl  
of telefonisch. 
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Canisius College
Berg en Dalseweg 207
6522 BK Nijmegen
024 381 68 16

Kom langs en ontdek,  
onderzoek en  
beleef onze school 

op 18 januari tijdens het 
Open Huis, op 8 februari bij 
de lesjesdag (schrijf je in via 
de website) en op 19 februari 
tijdens de Open Dag. 

www.canisiuscollege.nl

  En...
Zit 
 er een 

 Canisiaan 
         in jou?


