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Intro 
Wat waren de leerlingen blij dat ze weer naar school mochten komen. 
Blij vooral dat ze elkaar weer konden ontmoeten, maar ook dat ze 
weer fysiek les kregen. Zowel de leerlingen als de docenten hebben 
het contact gemist. Samen leren in een goede sfeer is een van de 
belangrijkste pijlers van ons onderwijs. Gezien en gehoord worden, samen bezig zijn, leuke dingen 
doen, een complimentje krijgen omdat je iets goed hebt aangepakt: dat hebben alle leerlingen nodig. 
Ik heb bewondering voor de zelfstandigheid en de veerkracht die onze leerlingen laten zien, maar de 
gedeeltelijke opening van de school was echt nodig. We voelen allemaal dat de veerkracht afneemt. 
Daar kan geen online feest of gekke haren-dag tegenop. Al helpt het wel. Op 29 maart spreken we 
met de wethouder en een afvaardiging van de leerlingenraad wat scholen en gemeente kunnen doen 
om het welbevinden van jongeren in de lockdown te verbeteren. Het mooiste zou zijn als het gesprek 
tegen die tijd overbodig is, omdat  de strenge lockdown niet meer nodig is. Tot die tijd  houden we 
samen met u onze leerlingen zo goed mogelijk in beeld, organiseren we  een informatieavond over 
hoe ouders de motivatie van hun kinderen kunnen stimuleren en kunnen ouders en leerlingen samen 
aan de slag met progressiespelletjes. En onze deejays staan te springen om het volgende online feest 
te mogen organiseren.  

Martinette Selten 

Pontemklas twee dagen per week op Canisius College 

Sinds dit schooljaar hebben we op het Canisius College een Pontem-klas. In de Pontemklas zitten  
veelal vluchtelingen, maar ook leerlingen die in een ander taalgebied zijn opgegroeid en nu in 
Nederland wonen. Ze volgen drie dagen les op het Pontemcollege en twee dagen op het Canisius 
College. Op het Pontemcollege krijgen ze voornamelijk les in de Nederlandse taal, op onze school 
volgen ze naast Nederlands ook de andere vakken.  
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Doel is dat de leerlingen binnen twee jaar in Nederland geplaatst kunnen worden op een passende 
vervolgopleiding. De samenstelling van de groep kan wisselen, de leeftijd varieert van 13 tot 17 jaar. 
Van de 15 à 18 leerlingen zijn nu twee leerlingen geplaatst op het ROC, het merendeel stroomt 
waarschijnlijk door naar mavo en we verwachten dat  twee leerlingen kunnen doorstromen naar 4 
havo en een zelfs naar 4 of 5 vwo.  

Martinette Selten vroeg Sarah, Asal en Leila naar hun ervaringen op het Canisius College. Asal komt 
oorspronkelijk uit Iran, Sarah uit Engeland en Leila is opgegroeid in Portugal en Marokko. Het was 
een boeiend gesprek. Ze vinden alle drie het Canisius College een gezellige school met aardige en 
behulpzame leraren. Maar ze vinden ook dat ze niet genoeg huiswerk krijgen. Ze zijn ambitieus en 
willen vooruit. Omdat ze hier maar twee dagen op school zijn, missen ze de sport en ze zouden ook 
graag wat meer in contact komen met onze leerlingen. Ze willen van hen horen: “Zo zeg je dat niet in 
het Nederlands, de zinsbouw is nog niet helemaal goed, wij zeggen dat anders”. In contact met 
andere leerlingen leer je de taal het beste, vinden ze. Het Canisius College heeft gezorgd voor een 
maatjesproject, maar door de schoolsluiting is dat moeilijk om in stand te houden. Sarah, uit 
Engeland, wil niet blijven op het Canisius College. Niet omdat ze het hier niet leuk vindt, maar omdat 
ze een half uur moet fietsen naar school. In Engeland hoefde ze maar 7 minuten te lopen. Ook Asal 
vindt het fietsen vreselijk. Leila wil juist heel graag op het Canisius College blijven. Ze hoopt dat ze 
kan doorstromen naar 5 vwo. In Marokko zat ze ook in het vijfde leerjaar. De stof van de exacte 
vakken heeft ze, naar eigen zeggen, grotendeels al gehad, alleen de taalbarrière speelt nog een rol. 
De mentor en docenten zijn enthousiast over de klas. Ze doen er alles aan om de leerlingen zo goed 
mogelijk te begeleiden in hun schoolloopbaan op weg naar een mooie toekomst.    

Martinette Selten in gesprek met Sarah en Asal 
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Zoom-sessie voor ouders over motivatie 
Kun je als ouder de motivatie van je kind bevorderen en hoe doe je dat dan? Op 31 maart van 19.30 
uur tot 20.15 uur organiseren we een online webinar voor ouders over motivatie. De webinar, met 
als titel “Motivation Reframed”, wordt gegeven door dr. Martijn van der Spoel, onderwijspsycholoog. 
Martijn van der Spoel komt van oorsprong uit Groningen en heeft zijn PHD gehaald aan een 
Londense universiteit. Hij geeft wereldwijd  jaarlijks aan meer dan 10.000 leerlingen, ouders en 
docenten lessen en colleges over effectieve leerstrategieën. In deze webinar biedt hij ouders op een 
inspirerende wijze waardevolle inzichten en direct toepasbare adviezen om de motivatie van hun 
kinderen op een positieve manier te vergroten. De webinar duurt van 19.30 uur tot 20.15 uur. 
Daarna is er gelegenheid om via de chat vragen te stellen.   

Examentraining op school 
Om de voorbereiding voor het centraal schriftelijk examen extra te ondersteunen, bieden we de 
mogelijkheid om aanvullend een examentraining te volgen. Wij zijn daarom, net als voorgaande 
jaren, een samenwerking aangegaan met Lyceo. Dit zorgt ervoor dat de examentrainingen 
plaatsvinden op het Canisius College en het Kandinsky College. Deze worden in de maand april tegen 
een gereduceerd tarief aangeboden. 

Datum en plaats 
10 & 11 april 2021     Canisius College 
17 & 18 april 2021     Kandinsky College 
1 t/m 9 mei 2021       Kandinsky College 

Kosten 
Wij vinden het belangrijk dat de examentrainingen voor alle leerlingen beschikbaar zijn. Daarom 
heeft het Canisius College besloten om de eindexamentrainingen in april tegen een sterk 
gereduceerd tarief aan te bieden. De kosten hiervoor zijn € 50,- per examentraining. Inschrijven kan 
via onze website. 

Dr Martijn van der Spoel 
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Inschrijven trialoog 

U kunt zich inschrijven voor een tweede trialoog: een driegesprek tussen kind – ouder – mentor. 
Inschrijven gaat via Magister (onder de inlog van uw zoon/dochter). U gaat naar activiteit, klikt 
vervolgens op inschrijving trialoog en kiest een datum/tijdstip. De mentoren hebben op Magister de 
mogelijkheden voor het voeren van trialogen aangegeven. Inschrijven is mogelijk tot drie werkdagen 
voor het gekozen moment. De gesprekken vinden online plaats (via Teams). De link voor de 
Teamsvergadering ontvangt uw zoon/dochter. 

Leerlingen 4 vwo fungeren als OMT voor onderwijsachterstanden 

De overheid trekt de komende 2,5 jaar veel geld uit om de onderwijsachterstanden weg te werken 
die door corona zijn ontstaan. Onderwijsminister Arie Slob spreekt over een Deltaplan Onderwijs. 
Een aantal wetenschappers gaat een OMT vormen om de minister te adviseren hoe de 
achterstanden het meest effectief kunnen worden aangepakt.  Elke school heeft, binnen kaders voor 
verantwoording, de mogelijkheid het Deltaplan naar eigen inzicht in te vullen. Zo kun je er als school 
voor kiezen om de klassen kleiner te maken, zomerscholen (herfst-, lentescholen/weekendscholen) 
in te richten of om een rooster te maken met een keuzeband waarin bijles wordt aangeboden. Er zijn 
legio mogelijkheden, maar de vraag is: wat is voor (onze) leerlingen het meest effectief? Om op die 
vraag een goed antwoord te krijgen, willen we ons baseren op onderzoek van wetenschappers, 
gecombineerd met adviezen van ervaringsdeskundigen en dat zijn onze leerlingen.  In het kader van 
WON bestuderen zij de verschillende onderzoeken van het landelijk OMT en vullen dat aan met eigen 
onderzoek en waarnemingen.  Doel van het onderzoek is om een advies te geven over de effectiviteit 
van een interventie om achterstanden weg te werken.  
Op maandag 22 maart organiseren we met de MR een gesprek over hetzelfde onderwerp. 
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Ontwikkeldag 26 maart 
Op 26 februari hebben wij u geïnformeerd over de lessen voor de komende 4 weken. Bij het maken 
van het schema is geen rekening gehouden me de geplande ontwikkeldag voor personeel op vrijdag 
26 maart. Na overleg met de PMR is besloten deze ontwikkeldag toch door te laten gaan. Als gevolg 
daarvan gaan de lessen op 26 maart niet door. Hieronder treft u een nieuw schema voor de komende 
weken:

Maandag 15 maart Klas 1 groep B BB groep A Klas 2 A, B, C 

Dinsdag 16 maart 3H/V groep B BB groep B Klas 2 D, E, F 3MP 

Woensdag 17 maart Klas 1 groep A BB groep A Klas 2 A, B, C 

Donderdag 18 maart 3H/V groep A BB groep B Klas 2 D, E, F 3MP 

Vrijdag 19 maart 3H/V groep B Klas 1 A, B, C BB groep A 

Maandag 22 maart Klas 1 groep A BB groep B Klas 2 D, E, F 

Dinsdag 23 maart 3H/V groep A BB groep A Klas 2 A, B, C 3MP 

Woensdag 24 maart Klas 1 groep B BB groep B Klas 2 D, E, F 

Donderdag 25 maart 3H/V groep B BB groep A Klas 2 A, B, C 3MP 

Vrijdag 26 maart  Alle lessen vervallen i.v.m. ontwikkeldag personeel 

Ontwikkeldag 
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Hoe overleef ik mijn studententijd 

Een aanrader! Oud-leerling Tom Laurentzen studeert aan de Hogere Hotelschool in 
Maastricht en organiseert met 4 medestudenten een evenement voor examenkandidaten. 
Door middel van filmpjes van gastsprekers en influencers willen ze thema’s aan de orde 
stellen die leven onder aankomende studenten. Denk aan financiën, lenen, bijbaantjes, 
drank en drugs, gezonde start etc. Meer informatie hierover is ook te vinden op instagram 
@hoeoverleefikmijnstudententijd. 
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Plastic afval in de school 
Enkele leerlingen uit 3 havo hebben voor hun biologie PO onderzoek naar plastic afval 
gedaan. Dit resulteerde in het volgende verzoek:  

Bring back the lunch boxes 
Beste ouder(s)/verzorger(s) 
Wij, de leerlingen van het CC, zijn ervan geschrokken dat er volgens de Plastic Soup 
Foundation gemiddeld maar liefst 30 kilo plastic afval per persoon per jaar wordt gebruikt en 
het amper wordt gerecycled.  
Hallo, dat was even schikken hoeveel dat is! Daarom hebben wij voor ons biologie PO 
gezocht naar een paar oplossingen om onze school een stuk schoner te houden, en de 
hoeveelheid plastic afval terug te dringen. Maar… daar hebben we jullie ook voor nodig!  
Wij zouden u graag willen vragen om eens samen met uw kind na te gaan hoe ze nu hun eten 
meenemen naar school. Wij zijn erachter gekomen dat de meeste leerlingen hun brood/ 
drinken meenemen in een plastic zakje en een plastic fles. De zakjes en flesjes kunnen vaak 
niet opnieuw worden gebruikt, en verdwijnen daardoor in de prullenbak. Wij zouden jullie 
willen vragen om indien mogelijk uw kind (net als vroeger) een broodtrommel en beker mee 
te geven. Alle beetjes helpen, en een beter milieu begint bij jezelf.  
Wij hopen dat u thuis het gesprek eens aan wilt gaan, en alvast bedankt voor het schoner 
maken van onze mooie school! 

Met vriendelijke groet, 
Rick Janssen, Rik Driessen, Julius Gerdsen en Vos Vissers 
3Hb  

Progressiespelletje 

Tot slot van deze Nieuwsbrief nog een suggestie voor gespreksonderwerpen bij het 
avondeten: https://progressiegerichtwerken.com/animatie-progressiespelletje/ 
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