Nijmegen, 15 juli 2021

Opening schooljaar
Dinsdag 31 augustus
(let op: 45 minutenrooster di-wo-do gaat vanaf deze dag in)
08:30 – 13:50 uur -

Introductieprogramma leerjaar 1, start in aula;

08:30 – 09:15 uur -

Introductie voor nieuwe leerlingen die vanaf een andere school instromen in
leerjaar 2, 3 of 4M (o.l.v. Gordon Delhaye, decaan) – ontvangst bij de receptie

09:15 – 13:50 uur -

Introductieprogramma leerjaar 2 – start in aula

09:15 – 10:45 uur -

Mentorblokuur voor 3e klassen en 4M

10:20 – 11:05 uur -

Introductie voor nieuwe leerlingen die vanaf een andere school instromen in 4H
en 5H (o.l.v. Gordon Delhaye, decaan) – ontvangst bij de receptie

11:05 – 12:35 uur -

Mentorblokuur voor 4H en 5H

12:20 – 13:05 uur -

Introductie voor nieuwe leerlingen die vanaf een andere school instromen in
4V, 5V en 6V (o.l.v. Gordon Delhaye, decaan) – ontvangst bij de receptie

13:05 – 14:35 uur -

Mentorblokuur voor 4V, 5V, 6V

(lokalen worden op 31 augustus gepubliceerd op de monitor)

Overige mededelingen
Woensdag 1 september
Alle leerlingen van leerjaar 2 tot en met 6 volgen vanaf woensdag 1 september lessen volgens rooster.
Het introductieprogramma voor de brugklas loopt nog even door t/m vrijdag 3 september.
08:30 – 09:15 uur -

Introductie ICT (laptop meebrengen) voor leerlingen die vanaf een andere
school instromen in leerjaar 3 tot en met 6.

Vrijdag 3 september
12:30 – 15:30
-

Achtkamp leerjaar 2

Roosterwijzigingen in de eerste week
In deze eerste schoolweek zijn verschillende mentoren en docenten betrokken bij de introductie van
leerjaar 1. Voor de rest van de klassen geldt dat we volgens rooster opstarten maar dat enkele lessen
nog uitvallen vanwege deze introductie.
Introductieactiviteiten leerjaar 3 tot en met 6
In de week van 20 september, week 38, is er voor ieder leerjaar van klas 3 tot en met 6 een
introductiedag.
Trialoog startgesprek week 38
In week 38 zijn er ’s middags geen lessen: deze week is er ruimte voor de trialogen. Dat is vroeger in het
jaar dan gebruikelijk. Na een schooljaar met veel online lessen en andere aanpassingen, willen we aan
het begin van het schooljaar met iedere leerling om tafel. We kijken vooruit en maken een plan hoe het
schooljaar fijn en succesvol kan worden.
Ouderavonden
Voor alle leerjaren zijn er algemene ouderavonden in de eerste weken van het schooljaar. Hier ziet u de
data en tijden van de ouderavonden voor leerjaar 1 en 2: meer informatie en een uitnodiging voor deze
en de andere ouderavonden (ook leerjaar 3 tot en met 6) volgen aan het begin van het schooljaar.
Leerjaar 1
Leerjaar 2

dinsdag 14 september
donderdag 16 september

19:00 uur
19:00 uur

Schoolgids 2021-2022
In de Schoolgids staat alle belangrijke informatie met betrekking tot het schooljaar bij elkaar. U vindt de
digitale versie op onze website www.canisiuscollege.nl onder het kopje Ouders.
Lestijden en pauzes
Op maandag en vrijdag duren de lessen 50 minuten. Op dinsdag, woensdag, donderdag duren de
lessen 45 minuten in verband met andere activiteiten voor medewerkers en ondersteuning in het
kader van NPO voor de leerlingen. De exacte lestijden staan aan het begin van het schooljaar op de
website onder het kopje Leerlingen > Lestijden.
Lockers
Voor elke leerling is er een locker beschikbaar. Deze worden bij aanvang van het schooljaar
toegewezen.

Canisius Bijdehand
Tijdens het eerste mentorcontact wordt een praktische kaart uitgedeeld waarop de meest gezochte
informatie bij elkaar staat: vakanties en vrije dagen, hoe ziek- en beter te melden, een invulveld om
klas, mentor en ouderinlogcode op te schrijven. Deze kaart kunt u bijvoorbeeld op prikbord of koelkast
hangen. Voor leerlingen die op twee adressen thuis zijn, is een extra kaart beschikbaar. Deze kan
worden opgehaald bij de receptie.
Kopieer- printkaarten
Alle leerlingen krijgen een kopieer-/printkaart en starten hun schoolcarrière met een printtegoed van
5 euro. Opwaarderen kan uitsluitend via iDeal. Op de website onder het kopje Leerlingen >
Printtegoed opwaarderen staat de instructie.

Goed voorbereid werken met de laptop
We gaan er vanuit dat iedere leerling elke dag met een opgeladen laptop met in-ear oordopjes
(‘oortjes’) naar school komt.

