
                                  

Nieuwsbrief 3 – 20/21 - Toptraject 

 

Beste lezer, 

We hebben de laatste schoolweek inmiddels achter ons gelaten en informeren u graag nog 
één keer over het Toptraject (TT) op onze school. We waarderen het dat u de moeite 
neemt om onze derde en laatste nieuwsbrief van het 
schooljaar 2020-2021 te lezen. 

Het certificaat is binnen! 
Onze Toptraject-leerlingen in het 4e hebben op dinsdag 6 
juli, tijdens de diplomering, het Toptraject certificaat 
ontvangen. We kijken terug op een geslaagd jaar en wensen 
deze leerlingen heel veel succes met het vervolg van hun 
schoolloopbaan.  
 
Collin, Thijmen, Tom en Tuhana; bedankt voor jullie inzet en 
graag tot ziens! (helaas staat Tuhana niet op de foto) 

Wie worden onze nieuwe Toppers in de 4e klas? 
In de nieuwsbrief van mei informeerden we u over de doorstroom van klas 3 Toptraject 
naar klas 4 Toptraject. Nadat alle 3TGL leerlingen een motivatiebrief hadden geschreven 
en daarin hun keuze kenbaar hadden gemaakt, zijn de sollicitatiegesprekken geweest met 
de leerlingen.  

De leerling vertelde allereerst iets over zichzelf, zijn familie en hobby’s. Daarnaast 
vroegen we naar de ervaringen van het Toptraject in leerjaar 3. Niet alleen de mooie 
opdrachten kwamen aan bod, maar ook verbeterpunten en obstakels. Leerlingen vertelden 
over de motivatie om door te gaan naar de 4e klas Toptraject, met daarbij een blik 
vooruit; welke richting of studie willen ze gaan volgen?  

De leden van de werkgroep kijken terug op interessante gesprekken, over motivatie, 
interesses, hobby’s, keuzes maken en toekomstdromen. Gesprekken met een lach en met 
een traan. Wij blikken terug met een gevoel van trots, wat knap dat leerlingen zich zo 
durven openstellen!  

Wij hebben veel zin om met deze club aan de slag te gaan en hopelijk zien de leerlingen 
dat ook zo! Britt, Iris, Sevval, Floortje, Tycho, Moreno, Merda, Shanna en Emile; 
gefeliciteerd met jullie benoeming als 4e jaars ‘Topper’! In het nieuwe schooljaar 
ontvangen jullie meer informatie over het programma. 
 
Mocht u vragen hebben over het Toptraject, dan kunt u terecht bij de coördinator van ons 
Toptrajectteam, Susan Veelers (s.veelers@piusx.nl).  

Fijne vakantie! 

Met vriendelijke groet, 
namens het Pius X College Toptrajectteam 
Susan Veelers 
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