
 

 
 
 
 
 
 
Voorwoord  

 
Beste ouders en leerlingen, 
 
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar, omdat we het belangrijk vinden om u 
periodiek op de hoogte te houden van het reilen en zeilen op onze school. Voor actuele informatie 
verwijzen we u uiteraard graag onze social media kanalen en/of website. 
We kijken terug op een hectische start van het schooljaar. De reden hiervoor lag grotendeels in een 
aantal roosterzaken en de verbouwingswerkzaamheden die op dit moment plaatsvinden in school. 
Hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer. 
Daarnaast zijn we dit schooljaar gestart met een pluspunt en hebben we inmiddels de eerste 
ouderavonden en excursies achter de rug en bereiden we ons voor op  
Ook hebben we de eerste editie van de PiusXpedition van klas 1 en 2 achter de rug en zijn we 
gestart met het Pius Soccer College voor onze brugklasleerlingen. 
Deze leerlingen hebben, op uitnodiging van Heracles, zelfs de wedstrijd Heracles – De Graafschap 
bij mogen wonen. Een mooie belevenis waarbij Heracles ook nog even de 1e periode meepakte. Al 
met al een geslaagde avond. 
In deze nieuwsbrief vertellen twee collega's ook iets meer over zichzelf omdat we het belangrijk 
vinden dat u weet wie de mensen zijn waar uw kind dagelijks mee te maken heeft op onze school. 
Ik wens u veel plezier met de deze nieuwsbrief en alvast een fijne herfstvakantie gewenst. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mark Wagt 
Locatiedirecteur 
 
 

 
 

 
  



  
 

 
Roosterzaken  

De afgelopen periode hebben we te maken gehad met een aantal verschillende lesroosters en 
lesuitval. Oorzaak hiervan lag in het feit dat het ons pas bij de start van het schooljaar is gelukt om 
alle vacatures in te vullen, waarbij enkele nieuwe collega's ook nog verplichtingen hadden bij de 
oude werkgever. Hierdoor waren ze niet direct volledig beschikbaar voor onze locatie. Daarnaast 
hebben enkele collega's ook te maken met ziekte, waardoor ze niet in staat zijn om de lessen 
(volledig) te verzorgen. 
We merken helaas dat het personeelstekort ook volop in het onderwijs heeft toegeslagen waardoor 
het ons regelmatig niet is gelukt om alle uren in te vullen, met roosterwijzigingen of lesuitval tot 
gevolg. Uiteraard betreuren wij dit ook en mag u van ons aannemen dat we ons tot meer dan het 
maximale inspannen om de lesuren zoveel mogelijk conform lesrooster door te laten gaan. 
Tegelijkertijd vragen we ook om uw begrip dat het bij uitval niet lukt om dit altijd op adequate en 
snelle wijze op te lossen.  
 
 
Vorderingen werkzaamheden in school  

De afgelopen is er hard gewerkt in onze school. Hierdoor moesten leerlingen regelmatig een iets 
andere route lopen dan ze altijd zijn gewend. Gelukkig lijken de grootste klussen inmiddels achter 
de rug. Na de herfstvakantie zijn alle verblijfsruimtes volledig (nieuw) ingericht en voorzien van 
onze nieuwe kleuren. De periode na de herfstvakantie zal in het teken staan van het schilderen van 
de diverse wanden, kozijnen en deuren. Hiervoor wordt telkens een stukje van de school 
afgesloten, maar hier ondervinden de leerlingen minder last van. 
Tevens zijn de bouwwerkzaamheden in het verhuurbare deel van onze school na de herfstvakantie 
afgerond, waardoor we ook weer de rust in onze school kunnen waarborgen.  
We zijn blij dat na de herfstvakantie we op elke etage een zelfstandige en rustige werkplek voor 
onze leerlingen kunnen garanderen. We voorzien hiermee in een behoefte die al jaren bij onze 
leerlingen leeft. 
Om u een impressie te geven van de werkzaamheden tot op heden hebben we enkele foto's in deze 
nieuwsbrief opgenomen, maar uiteraard kunt u tijdens één van de ouderavonden ook zelf het 
resultaat aanschouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brandoefening  

Op dinsdag 27 september stond onze jaarlijkse brandoefening gepland. Uiteraard was er niemand op 
de hoogte van het feit dat we een oefening hadden. Vooraf vonden we het best spannend. Alle 
vluchtroutes waren uiteraard vrij voor leerlingen en personeel, maar door alle bouwwerkzaamheden 
in de school waren niet alle gangen toegankelijk zoals we gebruikelijk gewend zijn. Een gebouw van 
onze grootte dient tussen 8 en 10 minuten volledig leeg en gecontroleerd te zijn. 
Een groot compliment is dan ook op z'n plek voor alle leerlingen, collega's maar bovenal voor onze 
BHV-ers, want in 8 minuten en 40 seconden was onze school volledig leeg en gecontroleerd. 



  
 

Hiermee hebben we onze brandoefening glansrijk doorstaan en kregen wij, maar ook de leerlingen, 
complimenten voor de gedisciplineerde wijze van de ontruiming. 
 
 
Terugblik studiedag personeel   

Op woensdag 5 oktober jongstleden hebben we in gezamenlijkheid met de collega's van de locatie 
Rijssen een studiedag gehad.  
Tijdens deze dag heeft elke collega hetzelfde programma doorlopen, maar wel in verschillende 
groepen. Het programma omvatte de volgende onderdelen: 
 

1. Door het verdwijnen van It's learning en de mogelijkheid van het gebruiken van de 
studiewijzer in SOM, werden collega’s getraind in de mogelijkheid om deze functie optimaal 
in te zetten tijdens de lessen. De training is mede op advies van onze ict-coördinatoren 
samengesteld, zodat iedereen op de hoogte is van de mogelijkheden die ons 
administratieprogramma nog meer heeft. Vooral voor onze nieuwe collega’s was dit een 
waardevolle training, maar ook de meer ervaren docent heeft nieuwe mogelijkheden 
ontdekt die nog niet eerder waren opgemerkt tijdens het werken met SOM. 

2. Feedback geven.  
Het geven en ontvangen van feedback kan een enorme bijdrage leveren aan ieders 
ontwikkeling. Niet alleen aan de ontwikkeling van de leerlingen, maar ook aan die van 
docenten. Toch vinden we het, over het algemeen, spannend om feedback te geven of te 
ontvangen. Hoe kan je het beste feedback geven en hoe ga je ermee om als je van een 
collega feedback krijgt? Tijdens de 3-uur durende workshop ging iedere collega hiermee aan 
de slag om zodoende nog beter van en met elkaar te kunnen leren. 

3. Sectieoverleg.  
Aangezien er dit schooljaar veel nieuwe collega’s bij ons op school zijn gestart, hebben we 
op deze dag ruimte geboden aan de secties van Almelo en Rijssen samen om de verbinding 
aan te gaan en elkaar te ondersteunen. Er is gesproken over onze doorlopende leerlijnen die 
we graag willen versterken en over een (nieuwe) lesmethode voor de komende 4 
schooljaren waarvoor aan het einde van het schooljaar een keuze gemaakt moet worden. 
We hadden in ieder geval genoeg stof om met elkaar in gesprek te gaan. 

 
Onze volgende studiedag staat gepland op vrijdag 7 april. 
 
 
Pluspunt  

Het Pluspunt is in lokaal 323 en is bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
Wij bieden ondersteuning bij leer- en gedragsproblemen en/of sociaal emotionele problemen. 
Leerlingen kunnen hier komen wanneer zij bijvoorbeeld tot rust moeten komen wanneer het voor 
hen te druk is in de klas. Leerlingen kunnen via hun mentor aangemeld worden voor het Pluspunt.   
  
Elke dag van de week is er minimaal één docent aanwezig op het Pluspunt.   

• Maandag: Anne de Bont  
• Dinsdag: Katja Bosman en Stef Kamphuis  
• Woensdag: Anne de Bont  
• Donderdag: Gephard Prenger en Anne de Bont  
• Vrijdag: Stef Kamphuis  

  



  
 

Even kennismaken met ….  
2 collega’s die zich voorstellen (@Nicoline; Jij had hiervoor toch al 2 collega’s benaderd aangezien 
we voor het hele jaar al een overzicht hadden gemaakt). 
 
 

Martin Nieuwmeijer  
 
Functie: Conciërge     
Woont in: Harbrinkhoek  
Werkzaam bij PiusX sinds 2010 op locatie Van 
Renneslaan Almelo en sinds 2022 op de locatie 
Aalderinkshoek en Rijssen.   
  
Het mooiste aan mijn vak / functie / het 
onderwijs vind ik: Met jeugd omgaan en de 
afwisseling elke dag.  

PiusX betekent voor mij een fijne werkomgeving met leuke collega’s.  
  
In mijn vrije tijd toer ik graag met mijn motor rond. Als ik niet op 
school ben, dan ben ik buiten aan het werk en verzorg ik de paarden 
en de hond. Verder wandel en fiets ik veel samen met mijn vrouw door 
het mooie Twentse landschap.   
 
 

Marjon Lusseveld 
 
Vak/functie: Docent Beeldende Vorming (Tekenen & Handvaardigheid), 
Kunstgeschiedenis en CKV  
Woont in: Wierden   
Werkzaam bij PiusX sinds november 2017 én in het onderwijs sinds 2006   
(waarvan bijna 10 jaar in Hoorn (NH)) 
 

Het mooiste aan mijn vak/functie/het onderwijs vind ik als leerlingen verbaasd en trots zijn op hun 
eigen kunnen.  
PiusX betekent voor mij een plek boordevol afwisseling; geen dag is 
hetzelfde. 
 
In het pittoreske Wierden woon ik samen met mijn man, zoon van bijna 
7 en twee dochters van 5 en 2. Cliché, maar o zo waar….met (kleine) 
kinderen is er thuis altijd wat te doen. In mijn vrije tijd ben ik graag 
bezig met klussen in en rondom huis, het stijlen en veranderen van ons 

interieur, fotograferen, hardlopen en wandelen in de natuur, tuinieren of gewoon gezellige dingen 
doen met onder andere mijn gezin.   
 
Als kind verveelde ik me al nooit; ik zal vol ideeën en was lekker creatief. Op de basisschool keek ik 
altijd enorm uit naar de vrijdagmiddag, want dan mochten we even wat anders doen. Solderen, 
breien, haken, zagen, gewoon écht lekker met je handen werken. Creativiteit is me met de 
paplepel ingegoten, mijn oma maakte elk jaar de meest prachtige surprises met Sinterklaas (daar 
kwam ik later pas achter). Ook op de middelbare school was ik niet weg te slaan bij het teken- en 
handvaardigheidslokaal en hielp ik graag klasgenootjes.  
 
De belangstelling voor creatief bezig zijn, is ontstaan uit mijn voorliefde voor de dingen die mooi 
zijn. En het helpt als die mooie dingen dan ook goed zijn vormgegeven en om dat te onderwijzen 
aan de leerlingen. Soms komen leerlingen bij mij met hun werk en vragen ze of dat goed is. Het 
mooie aan kunst is dat er geen goed of fout is. Dat je leert van experimenteren en fouten maken, 
dat er niet één juiste oplossing is maar dat er meerdere oplossingen zijn. Dat is vaak wel een 
eyeopener, merk ik. Leerlingen worden er ook blij van, van die creatieve manier van denken. Dat je 
gedachten allerlei sprongetjes maken. Het gaat er niet om dat je een kunstenaar wordt, maar dat 
je plezier hebt in het werken met alle verschillende materialen. En vooral: dat je je fantasie de 
vrije loop laat. Eigenlijk bedenk ik me nu dat het lijkt het alsof we op een bepaalde leeftijd 



  
 

hiermee stoppen, want dan wordt het ‘gek’. We gaan alles ineens heel serieus nemen en mogen 
geen fouten meer maken. Er gaat toch niets boven de fantasiewereld, voor jong én oud?! Aan de 
kant dus met die laptop, mobiel en doe lekker mee met je zoon/dochter…een betere 
verjongingskuur bestaat er haast niet😉😉   
 
Wie weet komen we elkaar tegen!   
 
Hartelijke groet, Marjon Lusseveld  
 
 

Heracles – de Graafschap  
Vrijdag 7 oktober zijn de jongens en meiden van het Pius Soccer College samen naar Heracles 
geweest. Het Soccer College is dit jaar gestart en naast de trainingen die volop bezig zijn was dit 
het eerste uitje met de groep.  
Naast de gezelligheid zagen we veel goals en werd Heracles periode kampioen!  

 

 
 

  



  
 

 

Wildlands leerlingen 4H/4V  
Op 30 september zijn de klassen 4 havo en 4 vwo met biologie op excursie naar Wildlands gegaan 
om gedragsonderzoek uit te voeren aan verschillende dieren. 
Voorafgaand aan de excursie is in de lessen biologie aandacht besteed aan het onderwerp gedrag en 
de wijze waarop gedrag geobserveerd moet worden om een betrouwbare conclusie te kunnen 
trekken. In de dierentuin werd eerst geoefend met goed registeren door een tijd lang de 
mantelbavianen te observeren. Dit was echt teamwork: in groepjes van 3 leerlingen werden de 
gedragingen vastgelegd, waarbij een persoon de tijd bijhield, een tweede het gedrag opnoemde en 
de derde de gedraging opschreef. 
 
Nadat iedereen dit in de vingers had, was het tijd voor de praktische opdracht: een eigen onderzoek 
naar het gedrag van een diergroep naar keuze. Werkend vanuit een onderzoeksvraag, zoals: ‘’welke 
vormen van communicatie zijn er tussen een moeder- en kind giraf?’’, gingen de groepjes leerlingen 
aan de slag met hun observaties. Alle bevindingen werden uitgewerkt in een 
natuurwetenschappelijk verslag. 
 
Na de opdracht kregen we nog een rondleiding ‘’achter de schermen’’; zo leerden we bv. Waarom 
mannetjesolifanten soms worden opgesloten en hoeveel kilogram vis de pinguïns in Emmen per dag 
eten. Het was een leuke, leerzame dag met prachtig weer.  
 
Jacobus Postma, docent biologie 

 



  
 

Dido en Aeneas van Purcell  
Donderdagavond 6 oktober zijn collega’s Judith Kroeze en Mirjam Rutgers met 
een aantal bovenbouwleerlingen (met muziek of Latijn in hun profiel) naar de 
generale repetitie geweest van Dido en Aeneas van Purcell.  
We hebben in de Grote Kerk in Almelo genoten van het koor (met daarin onze 
collega Martien Botter; hij bood ons aan om hierbij aanwezig te zijn), de 
solisten, het orkest en de dansers. Er waren ook leerlingen van het Avila 
College uit Hengelo aanwezig en beide scholen werden vooraf door de dirigent 
welkom geheten. Onze aanwezigheid werd erg op prijs gesteld. 
 
We zijn de culturele avond goed begonnen door van tevoren gezamenlijk te 
eten bij de Italiaan Da Carlo. 
En hoewel een lange zit op kerkstoelen de nodige discipline vergt, kijken we 
terug op een bijzonder gezellige en muzikale avond, die de moeite waard was. 
 
Judith Kroeze en Mirjam Rutgers 

 

  


