
 
                                   

Nieuwsbrief 1 – 20/21 - Toptraject 
 
 
 
Beste lezer, 
 
We informeren u graag periodiek over het Toptraject (TT) op onze school en willen u via 
deze weg laten weten waar de leerlingen mee bezig zijn om zich te ontwikkelen tot een 
topper! We waarderen het dat u de moeite neemt om onze 1e nieuwsbrief van het 
schooljaar 2020-2021 te lezen. 
In deze nieuwsbrief leest u over: 

- Wat is het Toptraject? 
- Filmproject 3 mavo 
- Werkmiddag Nederlands 4 mavo 
- Organisatie skills 3 en 4 mavo 
- Evaluatiemoment klas 4 

 
Wat is het Toptraject? 
Dit is inmiddels het 5e schooljaar dat we deelnemen aan het Toptraject, een samenwerking 
tussen 12 VMBO-scholen uit onze regio, het ROC van Twente (MBO) en Saxion Hogeschool 
(HBO). De afgelopen schooljaren hebben we al 23 leerlingen mogen uitzwaaien met een 
Toptraject-certificaat. Zij behaalden, naast hun TGL-diploma, nog een extra certificaat, 
dat tevens je startbewijs is om het Toptraject te vervolgen op het ROC van Twente.  
Dit schooljaar bestaan onze Toptraject groep uit; 51 leerlingen in de 3e klas (dit zijn alle 3 
mavo-leerlingen) en 10 leerlingen in klas 4.  

 
Waarom doe je mee met het Toptraject? 
Onze 4TT-ers zijn dus in de race voor het Toptraject certificaat. Maar waarom? De huidige 
4e jaars leerlingen gaven vorig schooljaar bij de ‘sollicitatiegesprekken’ aan dat ze dit 
vooral deden, omdat ze voor een extra uitdaging wilden gaan, Behalen ze deze aan het 
einde van het schooljaar, dan hebben ze een gegarandeerde plek bij de studie van hun 
keuze aan het ROC van Twente (dit geldt alleen niet voor de opleiding Doktersassistent). 
Het certificaat krijg je niet vanzelf, er zijn een aantal eisen waar je aan moet voldoen. Er 
wordt gekeken naar de cijfers, competentiegroei en motivatie op de tot dan toe 
aangeboden TT-stof met betrekking tot LOB, studievaardigheden, wiskunde/rekenen en 
taalvaardigheid. Daarnaast moet het gemiddelde SE-cijfer 6,2 of hoger zijn en docenten 
een positief oordeel geven over de leerling. 

 
Filmproject 3 mavo 
Onder elk goed filmfragment, ligt een uitgebreid script. De leerlingen hebben een gastles 
gekregen van (oud leerling) Yvo van Ravenswaaij. Deze videoman liet de leerlingen een 
kort filmpje zien, waarna hij hen inzicht gaf in het script eronder.  
In het script staat niet alleen wat elke acteur zegt, maar ook alle non-verbale details 
worden benoemd. Van een omschrijving van de locatie tot de emotie van de acteurs. Maar 
ook de achtergrondgeluiden staan in een script.  
Yvo Ravenswaaij heeft de leerlingen allerlei termen geleerd die belangrijk zijn voor het 
maken van een goede film. Camera-standpunten en andere termen kunnen gevraagd 
worden in het examen D&P. Wat is een ‘gulden snede’ en een kikvorsperspectief? De 



leerlingen hebben in de presentatie van Yvo goede voorbeelden gezien bij alle belangrijke 
filmtermen. Yvo kon hierbij putten uit een grote hoeveelheid beeldmateriaal.  
Na deze presentatie zijn de leerlingen aan de slag gegaan met het maken van een script. 
Dit script maken ze voor een bedrijf dat escapespellen maakt. In de escapespellen komen 
soms korte filmpjes voor. Eigenhandig hebben ze met hun mobiel van dit script een kort 
filmpje gemaakt. Yvo gaat deze korte fragmenten mede beoordelen.  
De ‘winnende’ leerlingen gaan samen met Yvo dit fragment professioneel opnemen. Hoe 
cool is dat!  
 

 

 
Werkmiddag Nederlands voor 4TT 
Voor het vak Nederlands hebben de leerlingen de opdracht gekregen om een betoog te 
schrijven. Gedurende twee werkmiddagen hebben de leerlingen hier op school aan kunnen 
werken. Eerst kregen ze uitleg over wat een betoog is, wat het doel is en hoe je een 
betoog moet schrijven. Vervolgens schreven de leerlingen aan de hand van een 
stappenplan een betoog.  
 
De docent heeft ze een aantal stellingen gegeven waar ze een keuze uit konden maken, de 
onderwerpen liepen uiteen van het verbieden van consumentenvuurwerk tot het verplicht 
aanbieden van gezonde voeding in de schoolkantine. Zo kon elke leerling een onderwerp 
kiezen dat hem/haar aanspreekt.  
 
De uitdaging bij deze opdracht is dat ze leren een betoog te schrijven, maar ook dat ze 
dieper over een onderwerp na moeten denken. Als je oppervlakkig blijft, lukt het namelijk 
niet om iemand te overtuigen.  

 
Organisatie skills 3 en 4 mavo 
Organisatie skills heeft betrekking op de regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn 
voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. Met andere woorden; deze skills 
zijn essentieel om goed te kunnen functioneren op school en daarbuiten.  
De mentoren van klas 3 mavo hebben een vragenlijst afgenomen m.b.t. deze organisatie 
skills. De vragen gingen over verschillende vaardigheden, zoals planning en 
doorzettingsvermogen. Deze vragenlijst is geanalyseerd door mevrouw Van der Tol, coach 



organisatie skills, en de uitslag hiervan is besproken met de mentoren. Elke leerling kan 
daardoor, met hulp van de mentor, gaan werken aan een individueel plan.  
Onze Toptraject-leerlingen uit klas 4 mavo zijn gestart met het onderdeel plannen. Zij 
komen meerdere keren per jaar bij elkaar, rondom de SE-weken. Voorafgaand krijgen ze 
tips en maken ze voor zichzelf een planning. Na afloop van de SE-week kijken ze terug; 
heeft mijn planning gewerkt? Geeft dit voor mij duidelijkheid en rust? Zijn er nog 
verbeterpunten voor de volgende keer?  
In tegenstelling tot klas 3, worden de leerlingen uit klas 4 ook gecoacht door mevrouw van 
der Tol. De leerlingen zijn tot nu toe enthousiast over de hulp die ze geboden wordt en de 
docent was erg enthousiast door de positieve sfeer in de groep.  

 
Evaluatie klas 4 
De werkgroep voor het Toptraject zit in december bij elkaar om te beoordelen of het voor 
elke 4TT-leerling nog steeds haalbaar is om het Toptraject-certificaat te behalen. Er wordt 
dan gekeken naar de tot dan toe behaalde cijfers en de motivatie van de leerlingen. Tot 
slot is er nog een evaluatie na de laatste SE-week in april, dan kan met zekerheid worden 
vastgesteld of de leerling het Toptraject certificaat mag ontvangen.  
 
Mocht u vragen hebben over het Toptraject, dan kunt u terecht bij de coördinator van ons 
Toptrajectteam, Susan Veelers (s.veelers@piusx.nl).  

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