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Intro 
Narcissen en tulpen, bedekt met een laagje sneeuw. Zo was het vorige week op de fiets 
naar school, zo voelt het ook in de school. We zien weer lachende gezichten, 
medewerkers ontmoeten elkaar in de personeelskamer, de strenge quarantaineregels 
zijn voorbij. Onze leerlingen organiseerden een debat met aanstaande 
gemeenteraadsleden, er zijn weer excursies geweest, op het galabal werd gezongen, 
gedanst en geschuifeld. Terug naar normaal, zou je denken. Maar zo ver is het nog lang 
niet. De omikronvariant waart nog rond. Dagelijks is zo’n 10 % van de leerlingen afwezig 
en helaas neemt ook de besmettingsgraad onder de medewerkers toe. Het virus vraagt 
veel van het organisatietalent en de veerkracht van leerlingen en medewerkers. 
Tegelijkertijd is er ook  goed nieuws. Het project met Pluryn is weer van start gegaan, de 
examenklassen sluiten de schoolperiode samen af met een dagje Warner Bros Movie 
World in Duitsland, op het schoolplein staat een spiksplinternieuwe Teqballtafel (lijkt op 
tafeltennis maar dan met je voeten, ook wel voetvolley genoemd).  En er wacht ons ook 
weer een mooie nieuwe uitdaging: na de meivakantie gaan we lessen verzorgen voor 
leerlingen uit Oekraïne.  Er bloeien  weer veel mooie dingen in de school.   
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We gaan er op uit, we verheugen ons erop! 
Nu de beperkingen zijn opgeheven, is er weer ruimte voor uitjes en excursies. Daarom organiseren 
we voor alle leerlingen, ook voor de leerlingen die normaal niet op reis gaan, een bijzonder uitstapje. 
Het accent ligt op verbinding en plezier. We beginnen met de examenklassen. Die gaan op 22 april 
naar Warner Bros Movie World in Duitsland. Nog even samen weg voordat de examens beginnen. Op 
12 mei gaan de tweedeklassers en op 13 mei de bruggers naar outdoorcentrum De Berendonck in 
Wijchen voor een actief programma: suppen, wakeboarden en nog drie andere activiteiten  
afgesloten met een BBQ op het strand. Voor de derde klassen en 4 havo en 4/5 vwo wordt 17 mei de 
reisdag. Havo 4 en vwo 4/ 5 gaat met de bus naar Utrecht, Den Haag en Maastricht, de derde klassen 
vertrekken naar Warner Bros Movie World. En ook voor de ouders is er goed nieuws, want de 
excursies zijn gratis. We hebben NPO -geld gereserveerd ter bevordering van het welzijn van 
leerlingen. Daarmee wordt een groot deel van de kosten betaald. Het resterende deel wordt betaald 
door de oudervereniging. Die had nog wat extra geld in kas omdat afgelopen jaar niet alle geplande 
activiteiten door konden gaan. Alle ouders ontvangen nog een brief met nadere informatie.  
 

Benoeming nieuwe conrector 
Doordat Willeke Rijkers, conrector, een baan heeft aanvaard als directeur onderwijs en personeel in 
Den Bosch, ontstond er op het Canisius College een vacature voor een conrector. Vorige week is 
Sjoerd de Wit, bij velen van u bekend als afdelingsleider havo/vwo door de sollicitatiecommissie 
unaniem voorgedragen als de nieuwe conrector. De benoeming is ingegaan op 1 april. Sjoerd was al 
conrector ad interim op onze school. Zijn belangrijkste taken zijn bedrijfsvoering/organisatie en 
financiën. Sjoerd heeft ruime ervaring in leidinggevende functies in het onderwijs en hij heeft het 
Canisius College, de leerlingen, de ouders en de medewerkers, in zijn hart gesloten. Zijn eerste actie 
als conrector, de organisatie van de online ouderavond op 29 maart, was een succes. We gaan 
ongetwijfeld nog meer van hem horen.  
 

Tevredenheidsonderzoeken 

Enkele weken geleden zijn de tevredenheidsonderzoeken uitgezet onder leerlingen en ouders. Veel 
ouders hebben de enquêtes ingevuld, maar er is nog ruimte voor groei. We hopen op een hoge 
respons. Invullen kan nog tot en met 15 april.   
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Leerlingen Canisius College in de landelijke finale Raspberry Pi 
Zes leerlingen uit 4 VWO met informatica in hun pakket hebben de landelijke finale van de Raspberry 
Pi bereikt. Maar wat is een Raspberry Pi? Een Raspberry Pi is een minicomputer ter grootte van een 
creditcard.  De jaarlijkse Raspberry Pi-wedstrijd is bedoeld om scholieren enthousiast te maken voor 
techniek, door hen uit te dagen uitvindingen te doen waar de samenleving iets aan heeft. Dit jaar 
was de opdracht voor de competitie: creëer met een Raspberry Pi computer een innovatieve 
oplossing voor een maatschappelijk probleem dat met duurzaamheid te maken heeft. Nederland 
merkt nu al meer van klimaatverandering: hogere temperaturen, meer neerslag, verschuivingen in 
groei- en broedseizoenen. De veranderingen zullen zich alleen maar opstapelen – of kunnen we het 
klimaat redden met een gezonde dosis innovatie en technologie? Onze leerlingen gingen de 
uitdaging aan en bedachten de volgende oplossingen: 1) een model dat meet met pir sensoren 
hoeveel mensen een ruimte binnenkomen en weggaan, en bij een te groot aantal mensen een 
signaal afgeeft. Dit naar aanleiding van de corona-maatregelen; 2) een oplossing rondom schoon 
water en een oplossing voor afvalscheiding, beide in computerspelvorm voor jongeren. We hopen 
uiteraard op een finaleplaats.  
 

Leerlingen uit Oekraïne op het Canisius College 
In de gemeente Nijmegen worden, zoals u wellicht weet, vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Een 
deel van hen zat in Oekraïne op het voortgezet onderwijs. De gemeente Nijmegen wil natuurlijk dat 
deze kinderen zo snel mogelijk weer naar school kunnen. Aan het Canisius College is deze week 
gevraagd om ons voor te bereiden op de komst van ongeveer 30 Oekraïense leerlingen. En dat doen 
we graag. De Oekraïense leerlingen  zijn zeer welkom. Het is een betekenisvolle opdracht, zowel voor  
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de leerlingen uit Oekraïne, als voor onze eigen leerlingen. De bedoeling is dat de leerlingen nog voor 
de meivakantie een kennismakingsdag hebben en dat we meteen na de meivakantie starten met de 
lessen. De leerlingen blijven tot de zomervakantie.  We zetten in op ongeveer 25 lessen per week, 
waaronder lessen Nederlands als tweede taal (NT-2), Engels, rekenen, aardrijkskunde en 
geschiedenis, tekenen en/of podiumvakken en sport. Waarschijnlijk zullen twee docenten uit 
Oekraïne de lessen aardrijkskunde en geschiedenis verzorgen. We hopen dat ze ook als tolk kunnen 
fungeren. Het zal nog een klus worden om voldoende docenten te vinden en een rooster te maken 
voor deze klassen, maar we zijn vol vertrouwen dat het gaat lukken. We zoeken naast docenten voor 
bovenstaande vakken ook vrijwilligers die minimaal een dag per week gedurende de hele periode 
beschikbaar zijn als klassenassistent om leerlingen op te vangen en een luisterend oor te bieden als 
er problemen zijn. Mochten er ouders zijn die een bevoegdheid hebben dan wel ervaren zijn in een 
van bovengenoemde vakken en bereid zijn een of enkele dagdelen lessen te verzorgen of die mensen 
in hun netwerk hebben voor  bovengenoemde vakken, dan kunt u een mail sturen naar 
e.temolder@canisiuscollege.nl. Onze coördinator Oekraïne, mevrouw Elly te Molder neemt dan 
contact met u op. Ook voor de aanmelding als klassenassistent kunt u een mail sturen naar Elly.  
Belangrijke gegevens zijn bevoegdheid, ervaring en op welke dagen/dagdelen inzetbaar. 
  

Online ondersteuning voorexamenklassen en examenklassen 
Alle scholen in Nederland hebben van Het Ministerie van OCW via het Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO) extra financiën ontvangen om leerachterstanden bij leerlingen te verminderen. We 
hebben deze gelden o.a. gebruikt om klassen te verkleinen, co-uren aan te bieden en iemand toe te 
voegen aan het ondersteuningsteam. Vanaf deze week starten we daarnaast met twee digitale 
ondersteuningsprogramma’s: Digistudies en Examenkracht.  

Digistudies is bestemd voor de leerlingen van de examenklassen, maar voor het resterend deel van 
het schooljaar mogen ook de voorexamenklassen er gratis gebruik van maken. Het is een e-
learningplatform waar leerlingen met video’s, begrippenlijsten en oude examenopgaven (in pdf-
bestanden) kunnen oefenen voor schoolexamens en het Centraal Examen. Er zijn video’s beschikbaar 
voor de vakken Nederlands (mhv), Engels (mhv), Frans (hv), Duits (hv), wiskunde (m), wiskundeA+B 
(hv), nask1 (m), natuurkunde (hv), scheikunde (hv), biologie (mhv), maatschappijleer (hv), economie 
(mhv), aardrijkskunde (mhv) en geschiedenis (mhv). Enkele van onze docenten hebben de kwaliteit 
van de uitleg en de video’s beoordeeld en zijn positief.  De video’s bieden een duidelijke uitleg van 
onderdelen van de leerstof. De indeling van de video’s verwijst per schoolvak naar de 
examendomeinen, zodat uw kind snel de uitleg terug kan vinden. Aan het einde van het schooljaar 
zal met docenten en leerlingen het aanbod van Digistudies worden geëvalueerd. 

 

mailto:e.temolder@canisiuscollege.nl
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Examenkracht 
Daarnaast biedt de school voor de examenleerlingen ook het online programma Examenkracht aan. 
Dit programma geeft, net als Digistudies, de mogelijkheid om online te oefenen met 
examenprogramma’s. Het voordeel van Examenkracht is dat je kunt oefenen met examens per 
tijdvak, maar ook per onderwerp waarbij je zelf de moeilijkheidsgraad kunt kiezen. Daarnaast geeft 
Examenkracht feedback op de resultaten en biedt het bronnen en video’s aan met extra uitleg.  
 
Docenten en mentoren kunnen via een volgsysteem in Examenkracht inzicht krijgen in het niveau en 
de voortgang van de door leerlingen gemaakte examenopgaven. Wij wensen uw kind veel succes met 
de voorbereiding op de school- en/of eindexamens! 
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Examentraining examenleerlingen 
Omdat wij het belangrijk vinden dat onze leerlingen zich goed kunnen voorbereiden op de 
eindexamens worden dit schooljaar zowel interne- als externe examentrainingen georganiseerd. De 
interne examentrainingen worden verzorgd door onze vakdocenten en sluiten  aan op het 
examenprogramma. Deze examentrainingen zijn gepland van vrijdag 15 tot en met donderdag 22 
april. Een examentraining duurt 1 dagdeel en vindt plaats in de ochtend of in de middag. In het 
verleden zijn de verschillende examentrainingen altijd goed ontvangen. De extra tijd en verdieping 
die collega’s en leerlingen in de voorbereidingen steken, missen hun uitwerking op het eindexamen 
niet. Inschrijven kan via  Magister.  

De externe examentraining worden verzorgd door Lyceo en vindt plaats op het Kandinsky College van 
1 t/m 8 mei. De examentrainingen van Lyceo duren 2 aaneengesloten dagen en verlopen volgens een 
vast programma waarin alle examenonderwerpen worden behandeld. Deze trainingen zijn niet 
kosteloos. Ouders en leerlingen van examenkandidaten ontvangen hierover komende week  een 
brief. Wij wensen onze examenleerlingen veel succes met de voorbereidingen. 

 
Kindregelingen Rijk van Nijmegen 
Binnen het Rijk van Nijmegen bestaan enkele kindregelingen voor kinderen die opgroeien in een 
gezin met een laag inkomen. 
De gemeenten binnen het Rijk van Nijmegen hebben een overzicht van de mogelijkheden 
samengevat in een flyer.  
 

 

 
 
 
 
 
 

https://canisiuscollege.nl/wp-content/uploads/2022/03/Kinderegelingen-Rijk-van-Nijmegen-1.pdf
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Theatervoorstelling “In gesprek met je puber” 
Hoe blijf je in contact met je puberende kind als je kind liegt, onbeleefd is, zich slecht kan beheersen 
of alleen met zichzelf bezig is? 
Je wil je kind actief aan het denken zetten in plaats van dat ze hun zijn schouders ophalen. 
 

Netwerk Jeugd Heumen en Mook en Middelaar organiseert op woensdagavond 13 april 2022 
de interactieve theatervoorstelling ‘In Gesprek’ in het theater van Maldensteijn in Malden. Deze 
voorstelling van theatergroep PlayBack helpt ouders een open gesprek te voeren met eigenzinnige 
pubers én hen zelf aan het denken te zetten.  
 

De voorstelling is voor alle ouders/verzorgers van (bijna) pubers uit gemeentes Heumen en Mook en 
Middelaar. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor reservering zie de flyer. 
 

https://vocampus-my.sharepoint.com/personal/m_vanhouwelingen_canisiuscollege_nl/Documents/CANISIUS%20COLLEGE/SECRETARIAAT/Secretariaat/Media/Nieuwsbrief%20CC/Input%20volgende%20nieuwsbrief/Uitnodiging%20In%20Gesprek%20met%20je%20puber%20-%20Maldenst.pdf
https://vocampus-my.sharepoint.com/personal/m_vanhouwelingen_canisiuscollege_nl/Documents/CANISIUS%20COLLEGE/SECRETARIAAT/Secretariaat/Media/Nieuwsbrief%20CC/Input%20volgende%20nieuwsbrief/Flyer%20Theater%20In%20gesprek%20met%20je%20puber%20-%20Maldensteijn.pdf

