
 

                                   

Nieuwsbrief 1 – schooljaar 21/22 – Toptraject 
4 Toptraject – locatie van Renneslaan 

 

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 2021-2022 te lezen. 

In deze nieuwsbrief leest u over: 

- Wat ga je dit schooljaar doen voor het Toptraject? 

- Aftrap Toptraject bij ROC de Gieterij 

- Executieve functies; wat heb je daar aan? 

- Praktijkmiddag rekenvaardigheid: CSI 

- Evaluatie  

Wat ga je dit schooljaar doen voor het Toptraject? 
Dit is inmiddels het 6e schooljaar dat we deelnemen aan het Toptraject, een samenwerking 

tussen 13 vmbo-scholen uit onze regio, het ROC van Twente (mbo) en Saxion Hogeschool 

(hbo). De afgelopen schooljaren hebben we al 27 leerlingen mogen uitzwaaien met een 

Toptraject-certificaat. Zij behaalden, naast hun GTL-diploma, nog een extra certificaat, 

dat tevens je startbewijs is om het Toptraject te vervolgen op het ROC van Twente.  

Onze 4TT-leerlingen hebben vorig schooljaar aangegeven door te willen gaan met het 

Toptraject in de 4e klas. Ze kunnen én willen een stapje extra doen. Wellicht om het 

traject vmbo, mbo en vervolgens hbo te volgen. Ook leerlingen die nog niet exact weten 

hoe hun studietraject eruit komt te zien, zijn welkom bij het Toptraject.  

In klas 4 gaan de 4TT-leerlingen echt de diepte in en krijgen ze stof en opdrachten 

aangeboden die andere GTL-leerlingen niet krijgen. Zo gaan ze aan de slag met de 

executieve functies en verdiepen ze zichzelf op het gebied van taalvaardigheid en 

rekenvaardigheid.  

Dit jaar staan er voor het eerst twee technologiedagen op het programma, georganiseerd 

in samenwerking met Sterk Techniek Onderwijs (STO). De eerste vindt plaats op 21 

december en leerlingen hebben reeds aangegeven welk programma ze die dag graag willen 

volgen.  

Helaas moeten wij melden dat de Toptraject ontmoetingsdag, die op 13 januari 

georganiseerd zou worden op het ROC de Gieterij niet doorgaat vanwege de verscherpte 

maatregelen rondom Covid-19. Er wordt gezocht naar een datum later in het schooljaar.  

 

 



Aftrap Toptraject bij ROC de Gieterij 
Op 23 september zijn we samen op excursie geweest naar het 

ROC van Twente, locatie Gieterij (Hengelo). De rondleiding 

door het indrukwekkende industriële én moderne gebouw was 

interessant. We zijn veel te weten gekomen over de 

geschiedenis van de Gieterij, hoe het nieuwe gebouw tot 

stand is gekomen en welke technische snufjes er allemaal 

zijn gebruikt om er een werkbaar gebouw van te maken. 

Leerlingen waren daarnaast heel erg bezig met de studenten, 

de sfeer en de studies die je er kon volgen. Het was een 

positieve en nuttige ochtend! 

Tijdens deze ochtend hebben de leerlingen het routeboek 

gekregen. Deze map hebben ze bij elke Toptraject-les bij 

zich, zodat ze alles kunnen bundelen en er een overzichtelijk 

boekwerk ontstaat vol met aantekeningen en opdrachten.  

 

Executieve functies; wat heb je daar aan? 
Executieve functies zijn de regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het 

realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. Ze besturen het handelen en het gedrag, 

helpen bij het stellen van doelen en het uitvoeren daarvan. Ze helpen ook bij het in balans 

houden van eisen, behoeften en plichten. Met andere woorden; deze organisatieskills zijn 

essentieel om goed te kunnen functioneren op school en daarbuiten.  

Onze coach, Yulia van der Tol, heeft alle executieve functies geïntroduceerd bij de 

leerlingen. De groep gaf aan dat ze vooral moeite hebben met het onderdeel taakinitiatie. 

De tweede les stond dit onderwerp centraal en zijn leerlingen aan de slag gegaan met een 

planner voor de SE-week. In de derde les is het onderwerp geheugentraining aan bod 

gekomen en hebben de leerlingen de SE-week geëvalueerd. ‘Het was erg mooi om te zien 

hoe open de leerlingen waren, ze gaven elkaar tips. Ik vind het geweldig om te zien hoe 

ze zelf-reflectie ontwikkelen en kritisch kijken naar hun eigen leerproces.’, aldus de 

docent.  

Tot slot zijn er afspraken gemaakt voor de tweede SE-week, die in januari op de planning 

staat. 

- We houden ons aan de planner 

- We gebruiken andere leerstrategieën, met name ‘een uitleg geven’ in plaats van 

‘alles doornemen’ 

- We overhoren elkaar 

- We delen aantekeningen met elkaar  

Hieronder zijn twee leerlingen aan het woord om hun ervaringen met jullie te delen: 

Merda uit 4GT2: ‘ik vond de uitleg heel interessant, met o.a. filmpjes en duidelijke 

powerpointpresentaties. Ik heb geleerd hoe ik op een betere manier kan gaan plannen en 

heb een andere leerstrategie gebruikt. De volgende toetsweek ga ik proberen om alle 

cijfers boven de 7 te halen.’ 

Tycho uit 4GT2: ‘we hebben o.a. voor de klas moeten presenteren. Dit was voor mij een 

goede ervaring, omdat ik moest vertellen hoe de toetsweek was gegaan, wat ging goed en 



wat ging minder goed qua leren. Ik weet nu beter hoe ik moet leren voor een toets, dus ik 

heb er veel aan gehad.’ 

Praktijkmiddag rekenvaardigheid; CSI 
Er is een moord gepleegd! In de hoek van de kamer ligt 

een man op de vloer, dood. De dader beweert: ‘Het was 

zelfverdediging, hij stond op om me aan te vallen’!  

 

De politie heeft zo haar twijfels over de waarheid van dit 

verhaal. De forensische politie  (de leerlingen van 4TT) 

onderzoekt de plaats van het misdrijf om te achterhalen 

wat er precies gebeurd is. Ze zijn aan de slag gegaan om m.b.v. rekenvaardigheid (met 

name goniometrie) te bepalen of de dader de waarheid vertelde of dat hij een verhaal had 

verzonnen. Er zaten bloedspatten op de muur en met de metingen die bij het onderzoek 

waren verricht kon de waarheid achterhaald worden. De leerlingen lieten zien dat ze de 

theorie onder de knie hadden. Ze deden enthousiast mee en waren uiteindelijk duidelijk in 

hun conclusie en uitspraak. "Case closed" 

Hieronder zijn twee leerlingen aan het woord om hun ervaringen met jullie te delen: 

Sevval uit 4GT2: ‘de praktijkles was erg leerzaam. Ik heb veel vragen kunnen stellen, 

omdat we met een kleine groep waren was daar veel ruimte voor.’ 

Moreno uit 4GT1: ‘deze les was echt leuk en leerzaam, omdat we wiskunde kregen op een 

andere manier dan normaal, een manier die mij erg aansprak. Ik was daardoor 

geïnteresseerd, ging beter opletten en snapte de stof uiteindelijk ook beter.’ 

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.  

Tot slot 
Wij hopen dat we u middels deze nieuwsbrief wat beter kunnen meenemen in het wel en 
wee rondom het Toptraject. Mocht u vragen hebben, 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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