
 

                                   

Nieuwsbrief 1 – schooljaar 21/22 – Toptraject 
3 mavo – locatie Aalderinkshoek 

 

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 is het Toptraject en waarom doe je mee? 

- Wat zijn executieve functies en wat doen we ermee? 

- Projectdag 1; ‘samenwerken’ 

Wat is 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. Ze behaalden, naast hun mavo-diploma, nog een extra certificaat, 

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

De 3 mavo leerlingen zijn allemaal Toptraject leerlingen. Binnen het Toptraject verdiepen 

ze zich op het gebied van rekenvaardigheid, taalvaardigheid en studievaardigheden. Deze 

verdieping gebeurt onder de reguliere lesuren, waardoor het niet gelijk iets extra’s is in de 

vorm van extra lesuren of huiswerk.  

Waarom doe je mee met het Toptraject? 
Het Toptraject is bedoeld voor leerlingen die een extra stap willen en kunnen maken, 

gericht op het traject van vmbo, via mbo naar hbo. Maar ook leerlingen die nog niet exact 

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

extra’s doen is natuurlijk nooit verkeerd, mits dat voor jou op dat moment een geschikte 

keuze is.  

In het 3e leerjaar volgt dus iedereen het Toptraject, zodat iedereen ook de kans krijgt om 

kennis te maken met dit onderdeel. In het voorjaar krijgen de 3e klas mavo leerlingen de 

vraag van de mentor of ze door willen met het Toptraject. Bij Nederlands wordt dit 

gekoppeld aan het onderdeel ‘het schrijven van een motivatiebrief’. In die brief laten ze 

weten wat hun motivatie is om wel óf niet door te gaan met het Toptraject.  

Meer informatie over het Toptraject is te vinden op www.toptraject.nl. 

 



Wat zijn de executieve functies en wat doen we ermee? 
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 skills zijn 

essentieel om goed te kunnen functioneren op 

school en daarbuiten.  

De mentoren van 3 mavo hebben een vragenlijst 

afgenomen in de klas m.b.t. de executieve functies. 

De vragen gingen over verschillende vaardigheden, 

zoals planning en doorzettingsvermogen. Deze 

vragenlijst is geanalyseerd door de mentor, 

vervolgens gaan leerlingen aan de slag met een 

individueel plan. 

De mentoren zijn inmiddels aan de slag gegaan met enkele executieve functies en hebben 

hier presentaties over gegeven. Ook hebben ze in de klas een planning voor de toetsweek 

gemaakt. Na de toetsweek hebben de leerlingen hun toetsweek geëvalueerd, hoe is het 

gegaan en wat doe ik de volgende keer anders?   

Projectdag 1: ‘samenwerken’ 
Op maandag 29 november was de eerste projectdag met het onderwerp ‘samenwerken’. 

Doel was om er een leerzame en inspirerende dag van te maken, te leren van elkaar en te 

communiceren met elkaar, hoe ging onze samenwerking nou eigenlijk? Leerlingen werkten 

de hele dag in vaste groepen, die willekeurig waren gemaakt bij de eerste workshop.  

De dag begon met twee workshops. Eén groep ging met de mentor mee 

naar het lokaal en werd, door ex-wielrenner Tom Veelers, meegenomen 

in het onderwerp Topsport & Samenwerking. Aan de hand van zijn 

ervaringen nam hij de leerlingen mee door zijn loopbaan. De ups en 

downs kwamen langs, met levenslessen over initiatief nemen, leren van 

fouten, het achterhalen en inzetten van eigen kwaliteiten en zelf aan het 

roer staan en keuzes maken.  

Na de presentatie gingen de leerlingen stap voor stap door een 

kwaliteitenspel. Allereerst kijkend naar eigen kwaliteiten, daarna naar de 

kwaliteiten van groepsgenoten. Welke kwaliteiten zet elk groepslid in om tot een goede 

samenwerking te komen?  

De andere groep ging met LO-docent Susan Veelers mee naar de gymzaal. Daar stonden 

vijftien activiteiten klaar; fysieke opdrachten, raadsels en samenwerkingsopdrachten. Ook 

hier gingen ze in dezelfde vaste groepen aan de slag met als doel om zoveel mogelijk 

opdrachten af te ronden binnen een bepaalde tijd. Klimmen over een mat, een mijnenveld 

doorlopen, geblinddoekt door een parcours, puzzelen en wiskundige raadsels. Er werd heel 

hard samengewerkt en soms ook wat minder. Aan het einde evalueerden ze hoe deze les 

was verlopen.  

 



Na de middagpauze, waarbij de lunch was verzorgd door school, stond de groepsopdracht 

op het programma. Als groep kozen ze een activiteit; voor de wenweek/startweek van klas 

1 of klas 4. Uiteraard moest deze opdracht aan enkele richtlijnen voldoen, door middel van 

het beantwoorden van een flink aantal vragen kreeg de activiteit steeds meer vorm. 

Daarnaast moesten ze ook iets ontwerpen, dat ze konden presenteren aan de klas. In een 

pitch van 1 minuut werd dit dan toegelicht. De klas deelde vervolgens tips en tops met de 

presenterende groep. De dag werd afgesloten met een groepsevaluatie. Er werden eerlijke 

antwoorden gegeven, want de samenwerking verliep niet overal even soepel en 

gelijkwaardig. Niet erg, ook dit is weer een leerproces. 

Wij hebben deze dag hardwerkende en enthousiaste leerlingen gezien, die met een veelal 

eerlijke blik naar henzelf, klasgenoten en groepsgenoten keken. Het was genieten en wij 

kijken erg uit naar de tweede projectdag, die ergens na de voorjaarsvakantie op de 

planning staat. 

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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