Nieuwsbrief 1 Canisius College oktober 2021

Intro
Oog hebben voor elkaar, samen kunnen werken, verantwoordelijkheid
leren nemen, dat vinden we als school heel belangrijke vaardigheden. Daar
besteden we aandacht aan, daar zetten we als school heel gericht op in. Daarom bieden we
projecten aan waarin leerlingen leren samenwerken en organiseren we allerlei activiteiten waarbij
leerlingen leren om met elkaar en voor elkaar van de school een leuke leeromgeving te maken. Zjee
Huub, de minimentoren, de leerlingenraad, Actie Adoptie en Moneymakers zijn al vele jaren een
kenmerkend onderdeel van onze school. Van zwart-wit-feest tot studiedag, van de Sinterklaasactie
tot het organiseren van een lesmarathon: onze leerlingen nemen initiatief en zetten zich in voor
anderen. In deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Leraren leren van leerlingen
Een studiedag voor docenten betekent voor de leerlingen een vrije dag. Maar voor enkele leerlingen
was uitslapen er op de studiedag van 12 oktober niet bij. Sterker nog, onze leerling Sam Benraad
verzorgde de aftrap om 8.30 uur. Sam volgt het “vak’’ WON (wetenschapsoriëntatie Nederland) en
heeft, samen met onderzoeksmaatje Siebe, onderzoek gedaan naar een manier om leervertraging te
verhelpen. Hij wilde weten of het expliciet benoemen van leerdoelen effect heeft op de verwerking
van de leerstof. Zijn onderzoek was gebaseerd op derde klassen vwo. De leerlingen hadden een
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proefwerk gemaakt, maar de resultaten waren niet best. Daarna hadden Sam en Siebe uitleg
gegeven gericht op de leerdoelen en voor elke leerling een boekje gemaakt met uitleg op maat. Bij
de herkansing lag het gemiddelde van de klas meer dan 3 cijfers hoger. Bij de andere klas die wel
uitleg had gekregen maar niet specifiek gericht op de leerdoelen, was het gemiddeld resultaat de
tweede keer iets beter, maar het verschil was slechts 0,7. Het advies van Sam aan onze leraren was
niet verrassend: besteed in de les expliciet aandacht aan de leerdoelen. Dat biedt leerlingen houvast.
Door de gedegen wijze van onderzoek, toonde Sam tegelijkertijd de waarde van ons vak WON
(wetenschapsoriëntatie Nederland) aan. Een inspirerend begin van de dag. Naast trainen voor alle
leraren was er ook een keuzecarrousel. Een van de keuzes was een presentatie van de GSA (Gay
Straight Alliance). Vier leerlingen gaven informatie met name over genderdiversiteit en gingen met
de leraren het gesprek aan. “Informatief, verfrissend, interessant en ook leuk ” vonden de leraren.

Zwart-wit-feest: zwemmen in Bacardi Lemon
Eindelijk mocht het weer, een feest op school. Om 15.00 uur begonnen 45 leerlingen en een aantal
medewerkers van Zjee Huub aan de voorbereiding. Taakverdeling doornemen, DJ-boot en podium
opbouwen, versiering aanbrengen, oefenen met lichteffecten, geluid testen, gebouw deels afsluiten,
kapstokken plaatsen, entree klaar maken, frisdrank, bekers en chips klaarzetten en een extra lange
bar bouwen. Iedereen werkt samen om de leerlingen in de onderbouw een spetterende avond te
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bezorgen. Om 18.00 uur frites eten en daarna kon het feest beginnen. Vanaf 20.00 uur zat de
stemming er in. “Ik ga zwemmen, in Bacardi Lemon, want een tijger is niet te temmen” was het
succesnummer van de avond. De hele aula vol dansende en zingende leerlingen en leraren.
Partytijgers op een feest zonder alcohol. De DJ’s, allemaal leerlingen en oud-leerlingen, draaiden het
nummer elk uur en iedere keer zong de hele zaal mee. Om 22.55 uur eindigde de avond met de
traditionele Final Countdown. En weer zong iedereen mee, behalve een aantal leraren die ‘een brokin-de-keel-momentje’ hadden. Buiten stonden de ouders klaar om hun kinderen op te halen. “Pap, ik
dacht dat ik dansen helemaal niet leuk vond, maar sinds tien voor tien vanavond vind ik het
superleuk om te doen”. Kijk, daar doen we het voor. Non scholae, sed vitae!

Samen met ouders terugkijken op de start
Onze nieuwe brugklasleerlingen hebben dinsdagavond 19 oktober de introductieperiode afgesloten.
De leerlingen werden feestelijk onthaald in de aula. In klassenverband hebben zij presentaties
gegeven waarin zij vertelden en lieten zien hoe zij de start op school hebben ervaren. Via filmpjes
werden ouders rondgeleid door de school en d.m.v. interviews voorgesteld aan docenten. In de
meeste klassen eindigde de avond met een overhoring in de vorm van een quiz. De avond was door
de leerlingen zelf voorbereid tijdens de mentorlessen. Tijdens de afsluitende borrel konden ouders
ook kennismaken met elkaar.
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Docenten techniek CC, v.l.n.r.: Annemieke Zaat, Hans Peters, Frans Coppes

Computational Thinking en The Lego League
Drie teams (mavo, havo en vwo-leerlingen) van klas 1 en 2 doen mee met The FIRST LEGO League,
een wedstrijd waarbij onze leerlingen van leerjaar 1 en 2 in teamverband leren wat er bij komt kijken
om een computerrobot te bouwen en zo te programmeren dat hij verschillende missies uit kan
voeren. De eerste opdracht: maak een robotinstructie ‘smeer een boterham met hagelslag’. Nou, dat
viel niet mee. Het eerste wat leerlingen ontdekken is dat ze bij nul moeten beginnen, want een robot
kan zelf niets. En dus moeten ze heel gericht, stap voor stap “denken als een robot” (computational
thinking) en vervolgens instructies programmeren zodat de robot ‘snapt’ wat ze willen dat hij doet.
Zo stoeien onze leerlingen op een laagdrempelige manier met nieuwe technologieën.
Niet alleen bij techniek, maar ook in de projecten gaan leerlingen aan de slag met nieuwe
technologie. Bij het project ‘Duurzame Stad’ van Aardrijkskunde en Wiskunde, bouwen leerlingen
een stadsontwerp met nieuwe technologieën zoals CoSpaces en ‘Virtual Reality’. In een ander
project, voor tweedejaars, maken leerlingen kennis met ‘SketchUp’ het teken/ontwerp-programma
creatief ontwerpen in 3D.
De FIRST LEGO League is voor onze leerlingen een mooie manier om samen te werken, lol te hebben,
te programmeren, leren denken in oplossingen en die te presenteren. De regiofinale van de wedstrijd
voor middelbare scholen is op 11 december in het Technovium van ROC Nijmegen.
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Op de website van Tech Gelderland staat een artikel waarin onze docenten enthousiast uitleg geven
over dit project: https://www.techgelderland.nl/nieuws/first-lego-league-spelenderwijs-lerenlogisch-denken-en-doen/

Actie Adoptie, de chocoladeletteractie en bezoek van de Sint
Actie Adoptie bestaat uit een groep leerlingen die zich, onder begeleiding van een docent, inzet voor
een goed doel. Sinds twee jaar is dat stichting Kupika. Stichting Kupika heeft als doel de
leefomstandigheden in de allerarmste delen van Afrika te verbeteren. Actie adoptie organiseert
activiteiten voor leerlingen en docenten om zo geld in te zamelen voor Stichting Kupika. Hieronder
beschrijft Actie Adoptie twee activiteiten die op korte termijn worden georganiseerd.

De chocoladeletteractie

Een van de acties die geld in het laatje moet brengen is de chocoladeletteractie.
Hoe leuk is het om een chocoladeletter te kopen voor al je vrienden en ook nog het goede doel te
helpen? Heel leuk! En daarom organiseert Actie Adoptie ook dit jaar weer de welbekende
chocoladeletteractie. De letters kosten 1 euro per stuk en worden rond 5 december langs gebracht in
de klas.
Leerlingen en medewerkers kunnen in de pauzes letters kopen en deze, voorzien van een boodschap,
laten bezorgen aan klasgenoten en medewerkers van het Canisius College. De persoon die dit jaar de
meeste letters koopt maakt kans op het winnen van het sinterklaaspakket! En de winst gaat
natuurlijk volledig naar het goede doel van Actie Adoptie. We hopen dat we dit jaar veel letters
mogen bezorgen!
Namens alle leden van Actie Adoptie (actieadoptie@hotmail.com)

Pagina 5 van 6

Nieuwsbrief 1 Canisius College oktober 2021
Sinterklaas en pietjes bij u thuis?

Ook dit jaar regelt het Canisius College weer de grote Sinterklaasactie. Tegen een geringe vergoeding,
die volledig naar het goede doel van Actie Adoptie gaat, kunt u Sinterklaas (uiteraard geflankeerd
door enkele pietjes) voor 15-30 minuten langs laten komen! Wanneer u contact opneemt met het
Canisius College (024 381 68 16) kan de receptie u voorzien van meer informatie! De Grote
Sinterklaasactie is een actie die al bestaat sinds de jaren ’30. Vanuit het Canisius vertrekken
meerdere Sinterklazen naar kinderdagverblijven, basisscholen, sportclubs, vriendengroepen, families
en vooral gezinnen. Leerlingen uit de brugklas vinden het erg leuk om samen pietje te spelen. Onze
zeer ervaren Sinterklazen hebben er altijd plezier in. In overleg is veel mogelijk. Dus, schroom niet en
bestel Sint en Piet! Hartelijk dank namens het SOP (Sinterklaas Ondersteunend Personeel).

Decanaat: Loopbaanleren (LBL)
LBL (voorheen LOB) is alles wat te maken heeft met de voorbereiding op de vervolgkeuzes die
leerlingen op school moeten maken. Twee voorbeelden van die keuzes zijn: vakkenpakket- /
profielkeuze in leerjaar 3 én de keuze voor het vervolgonderwijs in het examenjaar. Wij willen de
leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de te maken keuzes zodat zij dit weloverwogen en met
vertrouwen kunnen doen. Vanaf komend schooljaar is LBL al opgenomen in het
mentoraatsprogramma van leerjaar 1 en 2. Het decanaat is versterkt met de collega’s Suzy van
Eekelen en Ramon Janssen. Zij gaan zich, samen met de decaan Gordon Delhaye, richten op het
verder ontwikkelen en vormgeven van “loopbaanleren” (LBL). Met deze versterking van het decanaat
hebben wij er het volste vertrouwen in dat LBL een prominentere plek krijgt binnen het leerproces
van de leerlingen.
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