Beste examenkandidaat,
Dit schooljaar ga jij je MAVO- of HAVO-diploma halen. Heb je
de ambitie om na dit diploma verder te studeren om een HAVOof VWO-diploma te halen, dan ben je bij ons aan het goede adres.
Op het Canisius College stromen veel leerlingen door naar een
hoger niveau. We kunnen je dan ook goed helpen en zorgen dat
de overstap naar het volgende diploma soepel verloopt. Natuurlijk
kies je niet zomaar een school: je kunt bij ons komen kijken op de
oriëntatiedagen en we gaan graag met je in gesprek.
Ons onderwijsaanbod is breed. Zo kun je tekenen, informatica en
NLT (natuur, leven en technologie) of BSM (examenvak lichamelijke
opvoeding) toevoegen aan je pakket, ook als je deze vakken nog
niet eerder hebt gevolgd.
Een verkennend gesprek? Je kunt een afspraak maken met één
van onze overstapspecialisten. Neem hiervoor contact op via
024 381 68 16 of info@canisiuscollege.nl.
Wil je eerst de sfeer komen proeven? Dat kan!
Bij het Open huis en op de Open dag, is er een
speciale infostand voor zij-instromers.
18 januari 2022 van 16.00 tot 20.00 uur
19 februari 2022 van 10.00 tot 15.00 uur
Check onze website of de oriëntatiedagen live
of online plaatsvinden.

Coaching en begeleiding
Onze docenten zijn niet alleen expert in het vak dat ze geven maar hebben
ook echte aandacht voor jou en voor je studieaanpak. 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 werkwijze.
Zo geven ze je een steuntje in de rug bij je studie.
Alle docenten op onze school werken op deze manier. Ze zijn er voor je
als je wat extra hulp nodig hebt maar ook als je juist wat extra uitdaging
kunt gebruiken.

Je persoonlijke mentor is jouw
aanspreekpunt, je ziet elkaar
wekelijks. Twee keer per jaar
voer je samen met je mentor
en ouder(s) een trialoog. Dat is
een gesprek waarin je zelf de
leiding hebt en vertelt over hoe
je studie vordert en hoe het met
je gaat. In een trialoog kijken we
ook vooruit: wat wil je bereiken,
wat vraagt dat van jou en van
je aanpak en hoe kunnen we
je daarbij helpen? Daarnaast
besteden we aandacht aan de
keuze van je vervolgopleiding.
Canisius College
Berg en Dalseweg 207
6522 BK Nijmegen
024 381 68 16

Op woensdag en donderdag is
het eerste uur een CO-uur, dat is
het Canisius Ondersteuningsuur:
bijles of extra ondersteuning
voor wie dat wil.
Je kunt daarnaast trainingen
volgen en er is remedial teaching.
Hierover vind je meer informatie
op de website.

www.canisiuscollege.nl

