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De kop is er af, iedereen is
welkom geheten en velen
hebben zin in het nieuwe
schooljaar! En hierbij alweer
de eerste nieuwsbrief

f Janssens

Joan Roelo

Rector

Terwijl de onrust in de wereld toeneemt, staat

uw contactgegevens zodat we u steeds goed

voor ons het schooljaar in het teken van rust,

kunnen blijven informeren bijvoorbeeld via

regelmaat en balans. Terugkijkend op vorig jaar

deze periodieke nieuwsbrief.

zijn er vele positieve ontwikkelingen in gang
gezet. Voorbeelden zijn het projectonderwijs

Ik wens u allemaal een goed, gezond

met externe partners in leerjaar 1 en daarnaast

en succesvol schooljaar toe!

Joan

zijn er door digitale ontwikkelingen steeds
meer mogelijkheden om maatwerk te bieden.
We hebben veel geleerd van de implementatie
van het nieuwe toetsbeleid vorig jaar. Op
basis van de evaluatie van de eerste helft
van het jaar hebben we sterk bijgestuurd.
De eindevaluatie heeft tot een evenwichtig
en uitgebalanceerd toetsbeleid geleid. De

Pedagogisch
Begeleiders op
het CC

inhoudelijke doelen (een rijker onderwijsproces

Op onze school is de mentor de spil van de

met gerichter aandacht voor de individuele

begeleiding van leerlingen. Hij/zij is het eerste

leerling) staan nog steeds centraal en er is

aanspreekpunt en de gesprekspartner voor

meer maatwerk per vak.

leerling en ouder over alle schoolzaken. Dit
schooljaar gaan we daarnaast werken met

Een school is een samenleving in het klein waar

twee pedagogisch begeleiders die tijdens

we mooie en waardevolle ervaringen opdoen.

de lesdagen bereikbaar zijn voor leerlingen,

Helaas worden we soms ook met vervelende

vakdocenten en mentoren.

of verschrikkelijke voorvallen geconfronteerd.
Vorige week werden we tot 2 keer opgeschrikt.

Waarom pedagogisch begeleiders? Soms

Eerst werd een leerlinge van ons op weg naar

gebeuren er dingen tijdens de schooldagen

haar huis in Groesbeek van haar fiets geduwd

waar we graag direct aandacht aan willen

en werd haar rugtas met mobiel, laptop en

geven. Zo kan het gebeuren dat een leerling

boeken afgepakt. Een dag later verongelukte

bij spanning of onrust even opgevangen moet

een leerlinge van een collega-school. Veel

worden om de schooldag goed te kunnen

leerlingen van ons kenden het meisje. We zijn

vervolgen, het kan voorvallen dat er een

ons bewust van de enorme impact die deze

conflict dreigt dat moet worden uitgesproken

vreselijke gebeurtenissen op onze leerlingen

of dat een leerling verwijderd is uit de les

kunnen hebben. Daar hebben onze mentoren,

waarbij een direct gesprek helpend kan zijn.

docenten en pedagogisch begeleiders

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij

uiteraard zorgvuldige aandacht voor. In deze

we ervoor willen zorgen dat er altijd iemand

nieuwsbrief vertellen we u meer over deze

beschikbaar is om direct te ondersteunen

pedagogisch begeleiders. Een functie die met

wanneer de mentor even niet beschikbaar

ingang van dit jaar nieuw is op het Canisius

is. De pedagogisch begeleider kan ook een

College. Verder vragen we onder meer uw

sanctie opleggen bij incidenten of spijbelen.

aandacht voor het up-to-date houden van

Dit gebeurt in overleg met de afdelingsleider.
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Het is mogelijk dat u de pedagogisch begeleider
aan de telefoon krijgt wanneer we u op de hoogte
willen brengen van iets wat op school speelt
terwijl de mentor die dag afwezig is. Wij stellen de
collega’s die deze functie gaan invullen graag even
aan u voor. Het zijn Birgit van de Kerkhof, inmiddels
een aantal jaren werkzaam op onze school als lid
van het zorgteam en nu als fulltime pedagogisch

Goed geïnformeerd
blijven, uw
contactgegevens
beheren

begeleider. En Lars van de Sant, gymdocent en tot

Informatie over praktische zaken kunt u steeds op

januari plaatsvervangend afdelingsleider van VWO 3

onze website vinden. Een overzicht van vakantie- en

t/m 6. Lars is dit schooljaar naast zijn andere taken,

lesvrije dagen, rapporten en trialogen vindt u in de

de helft van de week werkzaam als pedagogisch

globale jaaragenda. Ook informatie over ziek- en

begeleider.

betermelden, verlofaanvragen, lestijden etc. vindt u
op de website. Evenals de collegegids 2019 – 2020.
De resultaten van uw zoon/dochter zijn steeds te
volgen via uw eigen inlog in Magister. Zo houdt
u ook tussentijds zicht op de voortgang. Via uw
Magisterinlog kunt u ook uw telefoonnummer en
mailadres aanpassen als dat aan de orde is. Wijzigt
uw adres dan kunt u dat aan ons doorgeven en
voeren wij de wijziging door.

Geen paracetamol
verstrekking

Birgit van

pedagogischde Kerkhof
begeleider

Graag willen wij het protocol Medicijnverstrekking
en medisch handelen onder uw aandacht brengen
dat met ingang van het huidige schooljaar
van kracht is. Een belangrijke verandering in
vergelijking met de oude situatie is dat school geen
geneesmiddelen en dus ook geen Paracetamol
meer verstrekt. Wanneer uw zoon of dochter dit
nodig heeft, kunt u dit zelf meegeven.
Lars van de Sant

pedagogisch begeleider

Ontwikkeldagen
en programma
op inschrijving

Voor vragen of overleg, kunt u contact opnemen
met Marloes Hiethaar, zorgcoördinator.

Voorafgaand aan de vier toetsweken zijn er dit jaar
ontwikkeldagen voor onze docenten ingepland.
Leerlingen kunnen deze dag gebruiken voor
zelfstandige studie thuis ter voorbereiding op de
toetsweek. Er is op deze dagen ook een wisselend
programma met extra vakspecifieke ondersteuning
per jaarlaag waar leerlingen zich voor kunnen
inschrijven in overleg met mentor of vakdocent.
Informatie hierover volgt t.z.t.
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Veiligheidstips van
onze gymdocenten
Voor de sectie LO is de start van het schooljaar een
belangrijk moment om iedereen te wijzen op de
veiligheid in de gymlessen. Niet alleen de sociaalemotionele veiligheid staat in onze lessen centraal,
zeker ook de fysieke veiligheid.
Tijdens de lessen LO zullen veel verschillende
sporten aan bod komen. Bij sommige sporten
wordt daarbij ook gebruik gemaakt van specifieke
materialen, zoals bijv. sticks (van plastic en carbon),
knuppels en hardere ballen. De sectie LO houdt
in de lesvoorbereiding natuurlijk rekening met de
veiligheid van de leerlingen, een ongeluk zit echter
toch vaak in een klein hoekje. Daarom geven we

Ledenvergadering of tijdens een van de thema-

graag enkele veiligheidstips mee.

avonden. De eerste thema-avond is op 19 september
met het thema “Het motiveren van jongens”.

Allereerst is het noodzakelijk dat de leerling over

Hopelijk zien wij elkaar dan.

goede, ondersteunende en stevige sportschoenen
beschikt. Ook goed ademende sportkleding (T-shirt)

Namens de ouderraad, Menno Veen

is belangrijk.
Ter preventie adviseren wij het aanschaffen van een
bitje en (voor brildragende leerlingen) een sportbril.

en blessurevrij jaar toe!

Gratis abonnement
van de bibliotheek

Oproep ouderraad

De Bibliotheek Gelderland Zuid wil de

De sectie LO wenst iedereen een sportief, succesvol

schooltijd van jongeren graag makkelijker

Eén van de ambities van de Ouderraad (OR), is om

en leuker maken. Ook vindt de bieb het

meer in contact zijn met haar achterban: U als ouder.

belangrijk dat jongeren plezier beleven aan
lezen en makkelijk toegang hebben tot een

Dit schooljaar 2019/2020 zullen tijdens de OR

schat aan verhalen en informatie. Daarom is

vergadering specifieke onderwerpen, zoals

een abonnement van de bibliotheek tot 18

bijvoorbeeld dyslexie/-calculie, projectonderwijs

jaar gratis.

of gepersonaliseerd onderwijs, besproken worden.
De OR nodigt U uit om die vergaderingen bij te

In de bieb kan uw kind onder meer terecht

wonen, uw stem te laten horen en bij te dragen aan

voor informatie voor werkstukken en

het onderwerp. Op website vindt U informatie hoe

presentaties, boeken voor de lijst, rustige
studeerplekken en leestips. Boeken (ook

U zich kunt opgeven, wat de vergaderdata zijn

e-books en luisterboeken) kunnen online

en welke onderwerpen besproken gaan worden.

gereserveerd worden. Kijk voor het totale

U kunt ook actief lid worden van de ouderraad.

aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar op

Wij kijken uit naar uw betrokkenheid, dus meldt

www.obgz.nl/12plus. Lid worden van de

U zich aan via ouderraad@canisiuscollege.nl

bieb regelt u eenvoudig online via
www.obgz.nl/lid-worden. Vragen?

En natuurlijk bent U ook van harte welkom bij

De bibliotheek is op werkdagen bereikbaar

het Oudercafé (voorjaar 2020), op de Algemene

van 9.00 tot 17.00 uur via 024 – 327 49 11.
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