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Intro 

Een belangrijk doel van ons onderwijs is dat we ervoor willen zorgen dat onze leerlingen vol 

vertrouwen hun rol in de toekomstige maatschappij kunnen vervullen. Daarom zetten we als school 

niet alleen in op kennis en cognitie, maar ook op vaardigheden in de breedste zin van het woord. 

Leren studeren, leren zorg te dragen voor een ander, leren samenwerken. We zien de school daarbij 

als oefenplaats, in onze projecten, met stages en met onze cc-plusactiviteiten. Maar dat kunnen en 

willen we niet alleen. Daar hebben we jullie als ouders/verzorgers bij nodig, en zorgprofessionals, en 

de gemeentes, het PO, ROC, HAN en RU en ook mensen die al een (voorbeeld)rol in de maatschappij 

hebben en die willen bijdragen aan LOB. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat we als school doen, 

maar vooral ook wat anderen bijdragen om onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst.  
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Reisbureau Canisius 

In alle vroegte vertrokken de leerlingen van de vierde klassen naar York, Berlijn of Parijs.                   

De leerlingen waren nog een beetje slaperig, maar vooral ook opgetogen dat ze weer op reis konden. 

Overdag excursies naar de highlights van de steden en ’s avonds in gastgezinnen. Best wel spannend. 

Het verblijf in de gastgezinnen maakte indruk. De inrichting van de huizen, de eetcultuur en de gang 

van zaken in zo’n buitenlands gezin zijn anders dan in Nederland. Overdag was er een vol 

programma. De kennismaking met de steden was behoorlijk intensief. Bij terugkomst was iedereen 

vermoeid, maar ook heel enthousiast. De leerlingen hadden genoten, de collega’s waren zeer positief 

over onze leerlingen. “Niet een keer kwam er een leerling te laat bij de bus, dat is toch fantastisch”, 

zei een collega. De leerlingen van 5 havo, 5 en 6 vwo gaan in de week voor kerst naar dezelfde 

bestemmingen. Alle drie de steden staan bekend om de mooie kerstversiering, dus we verwachten 

dat ook deze groep volop zal genieten. In de tussentijd gingen de gymnasiasten ook nog op 

Romereis. Zij bezochten niet alleen Rome, maar ook Milaan en Florence. Mooi weer, een gedegen 

voorbereiding, een vol programma: inspirerend, verrijkend en gezellig. Toen ik een van hen vroeg 

welke stad hij het mooiste vond, was het antwoord: “Rome”. Een levendige stad met veel mooie 

kunst. Je proeft de geschiedenis en …. de pizza’s. Het vraagt veel voorbereiding, het veroorzaakt 

lesuitval (1 begeleider op 12 leerlingen betekent per reis ongeveer 20 begeleiders), maar de missie is 

geslaagd!  

 

 

 

 

  

Berlijn oktober 2022 Berlijn oktober 2022 

 
Parijs oktober 2022 
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Oudervereniging dringend op zoek naar nieuwe leden 

Het Canisius College heeft een enthousiaste en zeer betrokken oudervereniging, bestaande uit twee 

mannen en acht vrouwen. Meer dan genoeg, zo lijkt het. Maar schijn bedriegt. Binnenkort stoppen 

vier leden omdat hun kinderen in de examenklas zitten en dus zeer waarschijnlijk van school gaan. 

Nieuwe aanwas is hard nodig. Praat u graag mee over het schoolklimaat, het schoolbeleid en de 

effecten daarvan op onze kinderen? Geef u dan op. De oudervereniging behartigt de belangen van alle 

ouders/verzorgers. Voor de ouders/verzorgers dus een belangrijke vertegenwoordiging en voor de 

schoolleiding een onmisbare sparring partner. Het is een effectieve manier om de driehoek school-

ouder-kind vorm te geven. We bespreken met elkaar de effecten van ingezet beleid, zaken die niet zo 

lekker lopen en ook ideeën voor nieuw beleid. Voorbeelden: het organiseren van schaduwtoetsweken, 

reizen tijdens corona en co-uren. Daarnaast organiseert de oudervereniging twee thema-avonden per 

jaar voor alle ouders/verzorgers. Het doel is altijd om de school voor alle leerlingen zo optimaal 

mogelijk te maken. Oudervereniging en schoolleiding vergaderen zes keer per jaar. Voor 

ouders/verzorgers en school is de oudervereniging van grote betekenis en de tijdsinvestering is te 

overzien. 

Enthousiast geworden, geïnspireerd geraakt of gewoon nieuwsgierig? Ga naar www.canisiuscollege.nl 

en klik op de button ouderparticipatie.  

 

Warmte voor warmte: Canisius zet zich in voor Oekraïne 

Dit jaar zijn alle leerlingen uit Oekraïne samengebracht in één onderwijsgebouw en dus niet meer 

verspreid over diverse middelbare scholen. Zo komen ze al hun leeftijdgenoten uit Oekraïne tegen. 

Maar wij missen ze en voelen ons nog steeds bij hen betrokken. Genieten van een witte kerst en veel 

ski- en schaatsplezier willen we bijna allemaal. Die witte kerst zal in Oekraïne wel lukken en er zal ook 

veel ijs liggen aangezien de temperaturen in de winter ver onder het vriespunt liggen. Maar helaas valt 

daar weinig te genieten. Veel Oekraïners zitten, veelal in sterk beschadigde huizen, zonder gas en 

elektriciteit. Ze lijden kou en is er naast een tekort aan elektriciteit, water, eten en medicatie ook een 

schrijnend tekort aan warme (mannen)kleding. Daarom starten we de actie Warmte voor Warmte.  

Leerlingen in 4 Havo gaan samen met docente maatschappijleer Elly te Molder vanaf komende week 

kleding inzamelen. Oekraïense collega's en leerlingen van het Pontem College zorgen voor het 

transport naar Oekraïne.  

Lokaal B1.12 wordt het centrale verzamelpunt.  

http://www.canisiuscollege.nl/
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Ontdek, Onderzoek en beleef 

 
 

 

Een nieuw vak: digi- tech- en media (DTM) 

Op het Canisius College is een nieuw vak in voorbereiding: digi- tech- en media (DTM). Het vak 

bereidt onze leerlingen voor op een toekomst waarin technologie en media een steeds grotere rol 

spelen. Het accent ligt op leren door doen en het vak sluit straks mooi aan bij informatica in de 

bovenbouw. Als proef maken twee klassen in de periode tot kerst een film met door de 3D-printer 

geprinte poppetjes. Het filmscript is geschreven bij het vak Nederlands en bij techniek hebben ze 

geleerd hoe ze kunnen ontwerpen met de 3-D-printer. Over een paar weken zijn de filmpjes op de 

site te zien.  

De werving voor de nieuwe brugklassers is gestart. Met de 

woorden ontdek, onderzoek en beleef typeren we het 

Canisius College in de nieuwe brugklasbrochure en op de 

website voor groep 7 en 8. Een prachtig filmpje van één 

minuut laat zien hoe onze leerlingen de school beleven. Ook 

voor ouders/verzorgers die een kind in de hogere leerjaren 

hebben, is het leuk om te zien hoe de school zich ontwikkelt. 

Bekijk de brochure en het filmpje: ze zijn de moeite waard, 

we zijn er trots op! Klik op deze link en u komt meteen op de 

pagina van groep 7/8. In de eerste week na kerst begint de 

campagne met de Canisius Experience: leerlingen van groep 

7/8 en hun ouders/verzorgers gaan op ontdekkingstocht in 

de school. Op donderdag 2 februari vindt de lesjesmiddag 

plaats, deze keer gelukkig niet online, maar real life. Dan 

kunnen de kinderen meteen ons mooie gebouw zien. Het 

Open huis is op zaterdag 11 februari 2023. Zegt het voort! 

 

https://canisiuscollege.nl/groep-7-8/
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Een gewone vraag die we vaak stellen aan mensen die we een 

tijdje niet hebben gezien. Aan mensen die we dagelijks zien, 

stellen we de vraag niet zo gauw. Leerlingen van leerlingenraad 

en jongerenraad – een overkoepelend orgaan van jongeren van 

diverse scholen en de gemeente Nijmegen - gaven aan dat in de 

gesprekjes met de mentoren de focus ligt op de activiteiten en 

prestaties op school en onvoldoende op het welzijn van de 

leerlingen. Naar aanleiding van deze geluiden hebben we op 

school inloopspreekuren ingesteld waar leerlingen kunnen 

spreken met Birgit van de Kerkhof, orthopedagoog, met als 

speciale focuspunt het welzijn van jongeren.  

 

Hoe gaat het met jou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helder op school 

Het puberbrein is in ontwikkeling en daardoor extra kwetsbaar. Het gebruik van alcohol en drugs 
verstoort die ontwikkeling en kan leiden tot slechtere schoolprestaties, verzuim en soms zelfs tot 
schooluitval. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die vroeg starten, vaker blijven gebruiken en meer 
kans lopen om verslaafd te raken. Daarom start een groot aantal Nijmeegse VO-scholen, waaronder 
het Canisius College, in samenwerking met het Trimbosinstituut met het programma Helder op 
school. Doel is om in samenwerking met ouders/verzorgers gebruik van alcohol, roken, drugs en 
overmatig gamen te voorkomen of in elk geval zo lang mogelijk uit te stellen. 

Graag wijzen we u nogmaals op de online ouderavonden die Iriszorg organiseert voor ouders/verzorgers 
over alcohol, drugs, overmatig beeldschermgebruik en mentaal welzijn. De flyer en de data staan op 
onze website. En zijn ook opgenomen in onze jaaragenda. De eerste ronde informatieavonden is al 
geweest, maar in februari en maart zijn er nieuwe rondes. 

 

 

 

14 oktober 2022 raadzaal gemeente Nijmegen 

Puberbrein 
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Studie- en huiswerkbegeleiding 

Sinds dit schooljaar verzorgt Orthopedagogische Studiebegeleiding Nijmegen (OSN) reguliere, 
intensieve en specialistische studiebegeleiding op het Canisius College. Graag stellen we ons even 
aan u voor. Leerlingen van alle niveaus en jaarlagen zijn welkom bij OSN. We zijn gespecialiseerd in 
het ondersteunen van leerlingen met specifieke hulpvragen, bijvoorbeeld met betrekking tot 
dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS of faalangst. Ook leerlingen zonder specifieke hulpvraag zijn bij ons 
welkom. Ons doel is dat leerlingen succesvol een diploma kunnen halen dat past bij hun kwaliteiten 
en intelligentie. Binnen de begeleiding is veel één-op-één tijd voor het aanleren van schoolse 
vaardigheden, zodat de zelfstandigheid van de leerling wordt vergroot. We zorgen voor structuur 
door veel aandacht voor plannen, aanpak van het schoolwerk en vakinhoudelijke uitleg. Naast 
verschillende vormen van studiebegeleiding biedt OSN ook individuele begeleiding en bijlessen aan. 
Wilt u meer informatie over OSN of een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan een kijkje op 
de website: www.osnijmegen.nl of neem contact op met Eva Willems: 06-19994860, 
e.willems@osnijmegen.nl) 
 
We horen graag van u,     
Team OSN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osnijmegen.nl/
mailto:e.willems@osnijmegen.nl
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CC-plus activiteiten 

Zjee Huub is zeer actief. Er zijn al drie zeer geslaagde feesten geweest voor de onderbouw. 

Halloween was indrukwekkend goed. Al op de parkeerplaats waren de gillende leerlingen te horen  

en de rij om de Halloweentour in de gymzaal te doen, kon wedijveren met de rij voor De Baron in de 

Efteling. Voor volgende week donderdag heeft Zjee Huub uitstekende DJ’s geregeld voor het 

bovenbouwfeest. Ook de leerlingen van Actie Adoptie (AA) zijn zeer actief en enthousiast.                  

Ze organiseerden de sponsorloop voor klas 1 en 2 (opbrengst meer dan € 3000,00) en de 

chocoladeletteractie voor het goede doel. Ook het inhuren van Sinterklaas en de pietjes is dit jaar 

weer van start gegaan. Oud-collega’s, collega’s en leerlingen haalden hiermee € 500,00 voor het 

goede doel op. Er hebben zich veel leerlingen uit de onderbouw aangesloten bij AA. Dat vergt nog 

wel het een en ander van de bovenbouwleerlingen om alles in goede banen te leiden. Maar leren 

gaat nu eenmaal soms met vallen en opstaan. Ze zijn goed bezig! Naast de debatclub voor de 

bovenbouw is er dit jaar ook een debatclub voor de onderbouw opgericht. Daar zijn we heel blij mee. 

Kritisch leren denken, kunnen luisteren en je mening goed kunnen verwoorden zijn belangrijke 

vaardigheden in de maatschappij. Ze zullen vast nog van zich laten horen.  

 

 

 

Kerst op Canisius 

De dag na Sinterklaas was de aula al in kerstsfeer. Een grote prestatie van onze conciërges. En ook 

aan de voorkant van het gebouw is de school bescheiden, maar mooi verlicht. De leerlingen zijn er 

enthousiast over. Op 23 december vieren we kerst met de leerlingen. De eerste twee uren hebben ze 

gewoon les, in les 3 en 4 organiseren de mentoren iets gezelligs met hun mentorleerlingen. Na het 

vierde uur zijn de leerlingen vrij en start de kerstlunch voor het personeel. De kerstkaart, getekend 

door een leerling, houdt u nog even van ons tegoed.  

 

 

 
Zjee Huub 11 november 2022 
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LOB-nieuws 

Wat vind jij belangrijk? Wat is een kwaliteit van jou? Wie of wat kan jou helpen met leren en 

uitproberen van je toekomstige vak, studie of werk? Wat is de volgende stap en wat wil je daarmee 

bereiken? 

Allemaal vragen die te maken hebben met LOB: Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding. Ook hier op 

school doorlopen leerlingen dit keuzeproces. Vanaf de profielkeuze in klas 3 tot en met de 

uiteindelijke studie- en misschien al wel beroepskeuze in het examenjaar. Ze hoeven deze keuze 

natuurlijk niet alleen te maken. In ieder leerjaar vanaf klas 3 wordt aandacht besteed aan LOB.        

De decanen zijn in alle klassen op bezoek geweest om informatie te geven over de LOB-activiteiten 

en de online methode dedecaannet.nl. Mentoren laten het onderwerp terugkomen in individuele 

gesprekken en/of mentorlessen. En ook u thuis zult ongetwijfeld met uw kind in gesprek gaan om 

samen tot een goede keuze te komen.  

Op vrijdag 25 november hebben we voor alle bovenbouwleerlingen weer de jaarlijkse Opleidingen- 

en Beroepenmarkt georganiseerd. Professionals uit allerlei richtingen hebben in twee rondes hun 

studie of beroep gepresenteerd. Het was een interessante middag waarop leerlingen de gelegenheid 

hebben gekregen om zich verder te verdiepen in een beroep of opleiding en bovendien gerichte 

vragen te stellen over ‘hoe het is om in Utrecht te studeren?’ Wat de middag extra leuk maakte, is 

dat het vooral onze eigen oud-leerlingen waren die deze middag mogelijk hebben gemaakt: zij 

kwamen terug op hun oude school om te vertellen over hun studie of baan. Ontzettend leuk om te 

zien hoe zij zich verder hebben doorontwikkeld in het professionele leven.  
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Wat staat er verder op het LOB-programma?  

✓ Onlangs is de nieuwsbrief LOB met betrekking tot de profielkeuze voor leerjaar 3 verstuurd 

✓ Op woensdag 25 januari is de profielmarkt voor ouders/verzorgers en leerlingen klas 3 

✓ LOB is onderwerp van gesprek in individuele mentorgesprekken 

✓ Leerlingen in de bovenbouw ondernemen minimaal twee LOB-activiteiten (bezoek Open Dag, 

meeloop dag, interview professional, etc.) 

✓ Leerlingen doorlopen het keuzeproces via dedecaannet.nl  

Naast de mentor kunnen ook ouders/verzorgers, stagebegeleiders, andere docenten of 

medeleerlingen goede gesprekspartners zijn voor de leerling. 

Benieuwd naar hoe u zelf een loopbaangesprek kunt houden met uw kind? De vragenlijst kunt u 

opvragen bij Bregje Giebels: b.giebels@canisiuscollege.nl 

Vragen over LOB? Neemt u gerust contact op met de mentor of met één van de decanen:  

Gordon Delhaye  

Ramon Jansen (havo en vwo) 

Suzy van Eekelen (mavo) 

 

Oproep deelname klankbordgroep 

De samenleving verandert en het onderwijs beweegt mee. Het is fijn om ook met ouders/verzorgers 

te sparren over de keuzes waarvoor we staan. Als u dat ook een goed idee vindt,  kunt u zich 

aanmelden als lid van de klankbordgroep. U ontvangt dan een uitnodiging om op donderdag 19 

januari en dinsdag 23 mei ’s avonds van 19.30-21.00 uur met leden van de schoolleiding in gesprek te 

gaan. 

Aanmelden kan via een mailtje naar info@canisiuscollege.nl  

 

mailto:info@canisiuscollege.nl

