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Alles over het uitdagende onderwijs van Aloysius De Roosten

Een prachtig
nieuw
schoolgebouw

8

Hartstikke actief
en bruisend
Aloysius De Roosten is een heel fijne
school. Je wordt er goed begeleid en je voelt je er
echt thuis. Dat is nu zo en dat zal straks in het
nieuwe schoolgebouw zeker ook zo zijn.
Aloysius De Roosten is een school waar je echt
niet de hele dag in de boeken zit. Natuurlijk krijg
je les in klassen, maar we hebben het leren op
school veel aantrekkelijker gemaakt met het
vernieuwde en inspirerende onderwijs.
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Inspirerend,
uitdagend
en vertrouwd
Na de zomervakantie van 2016 is
het zover: Aloysius De Roosten
opent de deuren van een nieuw,
hartstikke mooi schoolgebouw
aan de Saenredamstraat.
We verruilen het oude gebouw
aan de Jan Luikenstraat, nabij het
centrum voor de inspirerende
locatie aan de ring, niet ver daar
vandaan. Wij kijken met zijn allen,
leerlingen, docenten en ouders
ontzettend uit naar die toekomst,
die steeds dichterbij komt. Een
erg fijn vooruitzicht waar iedereen
enthousiast over is. Niet alleen
vanwege het fraaie gebouw met
alle eigentijdse voorzieningen.
Maar vooral ook, omdat we daar
nog aantrekkelijker en beter
onderwijs gaan geven. Onderwijs
dat het Aloysius De Roostengevoel nog meer kleur geeft, zoals
iedereen aan deze krant en ons
logo al kan zien. Kleurrijk, hartverwarmend en helemaal van deze
tijd. Precies Aloysius De Roosten!
In deze krant lees je waarom wij
haast niet kunnen wachten tot het
zover is. Maak kennis met Aloysius
De Roosten, onze leerlingen en
ons vernieuwde, inspirerende en
uitdagende onderwijs. En natuurlijk
laten we vol trots het nieuwe
gebouw zien, waar je dit straks
allemaal kunt beleven.
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Kleinschalig en
betrokken

Samen zetten we ook
de stap na Aloysius De
Roosten

Net als op de huidige locatie blijft Aloysius
De Roosten die kleinschalige, betrokken
en veilige school, zoals iedereen ons
kent. Dat is onze kracht. Een prettige
leer- en leefomgeving waar iedereen
elkaar kent. Dat heel bijzondere Aloysius
De Roosten-gevoel verhuist gewoon
mee! Dus ook in de nieuwbouw weet je
als leerling altijd waar je terecht kunt,
omdat je er nooit alleen voor staat. Ook
ouders voelen zich bij ons thuis vanwege
die grote betrokkenheid. De deur, ook
die spiksplinternieuwe voordeur van
het nieuwe gebouw, staat altijd en voor
iedereen open. Vanwege onze kleinschaligheid kunnen we onze leerlingen
heel persoonlijk begeleiden. Het
docententeam, met de mentor voorop,
helpt elke leerling op weg naar het
diploma. Binnen Aloysius De Roosten is
er die aandacht voor alle leerlingen.

Na je diploma houdt je schoolcarrière
nog niet op. Je maakt dan een keuze
voor vervolgonderwijs. Ook daarin krijg
je alle begeleiding die je nodig hebt.
Het gaat immers om jouw toekomst en
Aloysius De Roosten helpt je om je weg
daarin te vinden. Als team zorgen we
ervoor dat je een keuze maakt die het
beste bij jou past. Daarvoor is er
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding.
Tijdens algemene lessen Loopbaan
Oriëntatie helpen we leerlingen te
ontdekken waar hun talent ligt en
wat ze kunnen. We bezoeken scholen,
bedrijven en beurzen, er zijn stages, een
scholenberoepenmarkt en we testen
beroepsinteresses. Ook tijdens persoonlijke en groepsgesprekken helpen we je
als leerling op weg. En natuurlijk
betrekken we ouders hierin. Daarvoor
zijn er informatieavonden voor ouders
en leerlingen, gericht op keuze van
sectoren en vakkenpakketten. We
vinden het belangrijk dat leerlingen
ontdekken wie ze zijn, waar hun talenten
liggen en helpen ze bij deze zoektocht.
Daarbij staan de zogenaamde vaardigheden van de 21e eeuw centraal:
Samenwerken, het gebruiken van
creativiteit, communiceren, presenteren,
probleemoplossend denken, kritisch
omgaan met informatie, een onderzoekende houding, het inzetten van
ICT-vaardigheden en het kunnen omgaan met sociale en culturele diversiteit.

Onze kracht: persoonlijke
begeleiding
In de eerste jaren zijn er lesuren
begeleiding. De mentorlessen, lessen
studievaardigheid en leefstijl zorgen
ervoor dat iedereen zo prettig mogelijk
elke schooldag beleeft. Tijdens het
mentoruur praten de leerlingen en
mentor over bijvoorbeeld de sfeer in de
klas of de schoolprestaties. Ook komen
actuele maatschappelijke onderwerpen
aan bod waar leerlingen mee te maken
krijgen. Denk aan ‘Omgaan Met Elkaar’,
‘Mediawijsheid’, ‘Schone School’ en ‘Goed
Buurmanschap’ (de school als goede
buur). Het mentoruur wordt daarnaast
gebruikt om buitenschoolse activiteiten
voor te bereiden, zoals excursies, de
sportdag en de kerstviering.

Extra ondersteuning of
juist extra uitdagingen
Voor elke leerling die het nodig heeft,
biedt Aloysius De Roosten extra hulp bij
huiswerk en de vakken moderne vreemde
talen, Nederlands, wiskunde/rekenen.
Verdeeld over vier periodes in het jaar
krijgen leerlingen voor twee vakken deze
extra begeleiding in twee lesuren achter
elkaar. Kun je juist extra uitdagingen
aan, dan draai je als leerling mee in
projecten. Opdrachten met steeds weer
een ander thema. Je gaat aan de slag
met ICT, communicatie, creativiteit en
werkt samen, leert presenteren en gaat
op onderzoek uit. Onderwerpen van het
afgelopen jaar waren bijvoorbeeld de
Marathon en Voorlichting op basisscholen: een project waarbij leerlingen
Aloysius De Roosten hebben
gepresenteerd aan leerlingen van
groep 7/8.
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INSPIREREND,
UITDAGEND EN
VERTROUWD

Inspirerend, uitdagend
en nog leuker leren!
Straks hebben we een een prachtig,
eigen schoolgebouw. Lekker ruim, veel
licht en van alle gemakken voorzien. Een
nieuw gebouw dat echt inspireert! Wat
die nieuwbouw nog spannender maakt,
is dat we er nog beter en aantrekkelijker
onderwijs bieden. Een nieuwe manier
van lesgeven die leerlingen nog beter
op de toekomst voorbereidt. Uitdagingen, creativiteit en samenwerken staan
daarin centraal in een omgeving waar je
niet alleen les krijgt in klassenverband.
Je kunt ook lekker zelfstandig werken
of in groepen. Het nieuwe gebouw is
hier speciaal voor ontworpen, met
alle moderne media en middelen die
daarbij horen.

Dicht bij leerlingen en ouders!
Op Aloysius De Roosten zitten ongeveer 350 leerlingen die
mavo/vmbo-t onderwijs (onderbouw determinatie vmbo-k/g/t)
volgen. Deze zijn verdeeld over een onderbouwteam en een
bovenbouwteam. Het team bestaat uit een teamleider, een
leerlingbegeleider, een aantal vaste vakdocenten en mentoren.
Zo staan we nog dichter bij onze leerlingen en hun ouders.
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Aloysius De Roosten is
een school die bruist
van de activiteiten.
Lekker los op een
schoolfeest, naar het
buitenland om andere
culturen te ontdekken,
excursies om nieuwe
dingen te ontdekken,
samen genieten van
een gezellige barbecue
of op de planken tijdens
de Theaterdag.
Het hele jaar door is er
van alles te doen!

Hartstikke actief
en bruisend!
Naar het buitenland

Spetterend
schoolfeest

In het examenjaar gaan de
leerlingen naar het buitenland.
Bijvoorbeeld naar Londen
om de stad te ontdekken
en natuurlijk hun Engels te
oefenen.

Samen met je klasgenoten en
de andere leerlingen de
vloer op. Laat die bassen maar
knallen DJ!

Kom persoonlijk
kennismaken!
Wil je onze school nog beter leren kennen?
Kijk dan op de website:

www.aloysiusderoosten.info.

Daar lees je meer, bijvoorbeeld over de
minilessen. Tijdens een miniles op
Aloysius De Roosten kun je alvast beleven
hoe het is op school. Of bezoek in januari
onze Open Dag. Neem je ouders mee
om kennis te komen maken. Ook zijn er
verschillende informatieavonden voor jou
en je ouders waar we over onze school
vertellen.

Instromen naar
Aloysius De Roosten?
Je bent van
harte welkom!
Aloysius/De Roosten verwelkomt niet
alleen brugklasleerlingen. Ook leerlingen
die van een andere middelbare school
naar Aloysius De Roosten overstappen,
voelen zich al snel op onze school thuis.
Klasgenoten, docenten en de mentor
maken je als nieuwe leerling wegwijs op
school, zodat de overgang naar Aloysius
De Roosten soepel verloopt. Je kiest voor
Aloysius De Roosten vanwege de kleinschalige opzet, de veilige en vertrouwde
sfeer, de extra begeleiding als het nodig is
en de extra uitdagingen die we je bieden.
En natuurlijk vanwege de vele activiteiten
op school en daarbuiten, zoals sport,
kunst en cultuur.
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Sponsoring
goed doel

Kennismaken tijdens
het brugklaskamp

Elk jaar zamelen we geld in
voor een goed doel, zoals
Serious Request. Samen met de
docenten hebben de leerlingen
een kind geadopteerd via
Plan Nederland in Honduras.
Daarmee geven we ‘ons kindje’
en de dorpsgenootjes
daaromheen een toekomst.

Om je toekomstige klasgenoten te leren kennen, ga je aan
het begin van het schooljaar op
kamp. Alle brugklassers
beleven samen een aantal
gezellige, sportieve en leerzame
dagen als start van het jaar.

Activiteitenweek
leerjaar 2

Voor leerjaar 2 is er elk jaar een
activiteitenweek. Er is een
afwisselend programma dat
bijvoorbeeld bestaat uit krachtpatsen op de stormbaan, een
avontuurlijke kanotocht, de
Kickbike Steps, Paintball, Energy
Games en niet te vergeten
sterrenslag met luchtkussen-,
sport- en spelactiviteiten.

Galafeest
examenklassen

Op de planken
tijdens de
Theaterdag

Super sportief

Hét moment van je
schoolcarrière: het galafeest
na de eindexamens.
Alle leerlingen maken er elk
jaar weer iets fantastisch van.
De heren strak in het pak en
de dames op hoge hakken in
een jurkje. En natuurlijk is de
aankomst van de leerligen op
het feest al een spektakel op
zich.

Een van de hoogtepunten
van het jaar: de Theaterdag.
Wekenlang zijn leerlingen en
docenten aan het repeteren
om het publiek in Muziekgebouw Frits Philips te laten
genieten van een daverende
voorstelling. De zaal is steeds
weer goed gevuld met
medeleerlingen, familie,
vrienden en speciale gasten.

Interessante
excursies

Het hele jaar door worden
er verschillende excursies
georganiseerd. We gaan naar
de Tweede Kamer in Den Haag,
het Oorlogsmuseum in
Overloon, en het Anatomisch
Museum in Nijmegen. We
brengen een bezoek aan
Bayeux, een historische stad
in Frankrijk en Safaripark
De Beekse Bergen.

Survival leerjaar 3

Op Aloysius De Roosten is
er extra veel aandacht voor
sport. Niet alleen tijdens de
gymlessen, maar ook als we
een sportdag hebben. Voor
alle leerjaren organiseren
we elk jaar een sportdag en
verschillende sporttoernooien. Na school kun je ook bij
Aloysius De Roosten terecht
om te sporten. Na de lessen
worden er regelmatig clinics,
trainingen en andere sportieve activiteiten gegeven.

Hoe overleef je de derde
klas? Daar kom je tijdens de
survival in de Ardennen wel
achter. Een paar dagen in de
buitenlucht om uitdagende
opdrachten te vervullen.
En ‘s avonds natuurlijk
gezellig samen napraten.
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Zina heeft geen hobby’s, vindt
ze. Maar ze danst wel graag.
Bij Flexx-N Dance Academy.
‘‘Het gaat goed op school. Ik zit
nu in de examenklas, dus het is
wel pittig. Dat betekent dus veel
huiswerk maken en studeren.
Ik vind het wel spannend, dit
examenjaar, maar ik heb er
vertrouwen in dat ik slaag. Ik
sta overal voldoende voor. Dat
komt wel goed. Ik zal Aloysius
De Roosten straks best missen.
Je kent er iedereen. Als ik
bijvoorbeeld iemand uit de
eerste klas door de stad zou
zien lopen, dan ken ik die
persoon misschien niet bij
naam, maar ik weet wel dat die
bij mij op school zit. Ook dat er
eigenlijk nooit wordt gepest,
geeft goed aan hoe de sfeer
hier is.’’
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Echt
een fijne
sfeer
Een tweeling in dezelfde klas,
met namen die op elkaar lijken
en met uiteindelijk ook hetzelfde antwoord op de vraag:
wat wil je later worden? Seren
wil graag lerares worden: ‘‘Ik
wil later voor de klas staan op
een basisschool. Dat is iets
voor mij.’’”Ceren moet er even
over nadenken, maar ook zij
ziet een toekomst als lerares
wel zitten. ‘‘Als ik op mijn oude
basisschool iets zou vertellen
over Aloysius De Roosten, dan
is het dat er hier een fijne sfeer
is’’, legt Ceren uit. Seren: ‘‘Klopt
helemaal! Als er bijvoorbeeld
iemand huilt op het schoolplein,
dan is er altijd wel een leerling
die vraagt wat er aan de hand is
en wil helpen. Je staat er nooit
alleen voor.’’”

Even
wennen
en dan
steeds
leuker
‘‘Aloysius De Roosten was eerlijk
gezegd mijn tweede keuze’’,
vertelt Jellis die in zijn vrije tijd
voetbalt en golft. ‘‘Op de andere
school werd ik niet aangenomen,
op Aloysius De Roosten wel. Dat
had te maken met begeleiding,
geloof ik, dat weet ik niet meer
precies. Hier gaat het heel erg
goed. Ik heb het naar mijn zin en
vind het een leuke school. Het
was wel wennen in het begin,
van de basisschool naar de
middelbare school. Het is best
hard werken. Maar als je na een
paar weken op gang bent, dan
wordt het steeds leuker. Ik ben
van nature verlegen, maar daar
heb ik nu niet zoveel last van.’’”
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Straks
Fijn,
naar
die extra
de Rock
begeleiding
Academy
Ook Mees bewijst dat er veel
sportief, creatief en muzikaal
talent op Aloysius De Roosten
zit. ‘‘Ik ben heel erg met muziek
bezig. Elke woensdag repeteer
ik met mijn band, ik op de gitaar.
En dat gaat best wel goed. We
hebben ook al eens een paar
keer opgetreden. Tijdens de
Open Dag ontdekte Mees dat
Aloysius De Roosten voor hem
de juiste school is. Ik weet niet
precies waarom, maar dat het
een kleine school is, sprak mij
aan. Een nicht van mij heeft ook
op Aloysius De Roosten gezeten.
Zij vertelde me meer over de
sfeer hier.’’ Mees kijkt uit naar
de verhuizing: ‘‘Een mooi gebouw
en alles is er nieuw. Daar zal ik
dus straks examen doen. Daarna
wil ik het liefst naar de Rock
Academy. Want muziek is toch
echt wel waar ik voor wil gaan.’’

Als ze niet samen met haar
vrienden is, staat Juultje op de
schaatsbaan. Hardrijden op
Noren en soms short-track. En
zoals heel veel meisjes danst ze
graag. ‘‘Ik hoop dat ik de
verhuizing naar de nieuwbouw
meemaak. Mooi gebouw met
alles erop en eraan. En omdat
ik uit Geldrop kom, is het ook
nog eens dichterbij. Ik heb voor
Aloysius De Roosten gekozen
omdat ik me niet thuis voel op
een grote school. Ik heb dyscalculie, moeite met rekenen
en cijfers, dus is het voor mij
belangrijk om geen nummer te
zijn, letterlijk. Ik vind het prettig
als er voldoende aandacht is en
dat ik extra begeleiding krijg.
En het werkt! Het gaat goed
op school en ik heb prima
resultaten.’’
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Je kent
hier
iedereen

Goede
leraren,
serieus!
Jeffrey verveelt zich geen moment:
‘‘Na school ga ik meestal werken.
Ik heb een bijbaan bij Albert
Heijn om wat extra’s te
verdienen. Ik heb heel lang
aan vechtsporten gedaan en
gebadmintond, maar daarmee
ben ik gestopt. Wel speel ik nog
gitaar.’’ Jeffrey zat eerst op een
veel grotere school: ‘‘Daar redde
ik het niet en toen is mij geadviseerd om naar Aloysius De
Roosten te gaan. Ik kon me hier
heel makkelijk en snel aanpassen. En nu gaat het prima, ik heb
voor alles een voldoende. Dat
komt ook door de leraren, die
vind ik goed. Serieus, dat is niet
om te slijmen. Niet te streng,
maar ook weer niet zo dat alles
kan.’’
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Na de zomer van 2016, als we lekker op
vakantie zijn geweest, gaan de schooldeuren aan de Saenredamstraat voor
het eerst open. We hebben er enorm
veel zin in om door die ruime gangen
naar de klassen te lopen. Frisse kleuren

bereiden op hun toekomst. Dat is precies
wat we met het vernieuwde onderwijs
bereiken. Een manier van lesgeven
waar het draait om ontdekken, onderzoeken, oplossen samenwerken,
creativiteit en andere belangrijke
vaardigheden die leerlingen een voorsprong geven.

Het gebouw van
inspirerend en
uitdagend onderwijs

Het vernieuwde onderwijs heeft voor
een belangrijk deel het ontwerp van de
nieuwbouw bepaald. We verdelen de
vakken straks in vier groepen: Mens en
Natuur, Moderne Vreemde Talen, Kunst
en Mens en Maatschappij. Deze
groepen hebben allemaal een eigen
ruimte met daarom heen lokalen waar
klassikaal les wordt gegeven en waar
bijvoorbeeld proefwerken en toetsen
worden gemaakt. Hier is er alle rust en
ruimte voor leerlingen en docenten om
te werken. In de ruimtes die grenzen
aan de lokalen zijn verschillende
vormen van onderwijs mogelijk.

Je kunt er zelfstandig werken, in
groepen, er is ruimte voor het geven
van presentaties en er is een mediahoek. Er is heel goed nagedacht over
deze indeling met als resultaat dat we
veel gevarieerder, aantrekkelijker en
daardoor beter onderwijs kunnen
geven. En dat allemaal met moderne
technieken, materialen en middelen.

Een heerlijke school

Een ander groot voordeel van het
nieuwe gebouw is dat we een prachtige
kantine krijgen. Hier is het heerlijk om
in de pauze of tijdens tussenuren even
te ontspannen en te lunchen. Ook in de
ruimtes om de lokalen heen is het niet
alleen tijdens, maar ook na lestijden fijn
om te zijn. Bijvoorbeeld om te werken
aan een project of een presentatie. Het
kan er straks allemaal. We staan dan
ook te trappelen om de verhuisdozen in
te pakken en naar de Saenredamstraat
te gaan. Een nieuwe toekomst waar we
samen, leerlingen, docenten en ouders,
iets fantastisch van gaan maken.

We kunnen haast niet wachten!

Geldr

opsew
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Voor iedereen bereikbaar
sla

In 2016 verhuizen we naar een nieuw schoolgebouw op een
andere locatie. Een gebouw dat helemaal is ontworpen naar
onze wensen, die van onze leerlingen en dat ruimte biedt voor
het vernieuwde en verbeterde onderwijs. Dat is in het oude
gebouw aan de Jan Luikenstraat minder goed mogelijk.
In het nieuwe gebouw aan de Saenredamstraat hebben we
voorzieningen die een fijne leer- en leefomgeving ook in de
toekomst mogelijk maken. Een inspirerend, prachtig en ruim
opgezet gebouw waar we nog aantrekkelijker onderwijs
kunnen geven. Dat doen we op de vertrouwde manier van
Aloysius De Roosten.

Het bijzondere
Aloysius De Roostengevoel

om ons heen en de eigentijdse, vriendelijke
bouwmaterialen zorgen voor een
uitnodigende sfeer. Let maar op,
iedereen voelt zich er nog meer thuis in
dit hartverwarmende gebouw. Een
hartstikke mooi gebouw, waarvan ook
de directe omgeving opfleurt. Niet te
groot (er is geen hoogbouw) en omgeven
door een soort plein met groen, straalt
de nieuwbouw een hartelijk welkom uit.
Het verschil tussen het oude en het
nieuwe gebouw is enorm. Dat geldt niet
voor de sfeer en beleving. Het Aloysius
De Roosten-gevoel koesteren we want
dat maakt wie wij zijn als school.
Daaraan verandert, zoals gezegd niets.
Wat wel verandert, is dat we het
onderwijs nog aantrekkelijker en ook
beter maken. Daarvoor hebben we een
nieuw onderwijsconcept uitgewerkt.
Inspirerend, uitdagend en nog leuker
leren! Een manier van leren die leerlingen nog beter voorbereidt op en de
wereld om hen heen. Die wereld
verandert steeds sneller. Als school
willen we natuurlijk met die veranderingen mee. Niet om te veranderen,
maar om leerlingen nog beter voor te

Piu

Een prachtig
nieuw
schoolgebouw

Die vertrouwde manier is immers
waarom onze leerlingen zich zo thuis
voelen. We blijven daarom ook zeker
die kleine school. Overzichtelijk, heel
persoonlijk, veilig en betrokken. Wie
Aloysius De Roosten een beetje kent,
weet dat wij juist dit ontzettend
belangrijk vinden. Leerlingen en
docenten kennen elkaar en ook ouders
vinden makkelijk de weg binnen onze
school. We staan altijd klaar met raad
en daad en doen er alles aan om elke
leerling dat heel fijne Aloysius De
Roosten-gevoel te geven. En het
nieuwe gebouw maakt het mogelijk om
dat speciale gevoel nog sterker te
maken.

Aloysius
De Roosten
Saen

redam

straa

t

Van de Jan Luikenstraat nabij het centrum naar
de Saenredamstraat, tegen de ring van Eindhoven,
is ongeveer 2,5 kilometer. Als je op een normaal
tempo fietst, is dat nog geen tien
minuten! En voor leerlingen die uit de richting
van Geldrop komen, zijn we zelfs een stuk
bereikbaarder geworden. Liever met het openbaar
vervoer? De bushalte is vrijwel om de hoek!
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Nieuwbouw
versterkt onze
bestaande kracht

Vaardigheden
voor
morgen

Sandra Haring
docent biologie en scheikunde

Een vitale school
met een
mooie toekomst

Yvonne Louwers
teamleider bovenbouw

Een school
voor de
21e eeuw

Ellen van den Heuvel
vestigingsdirecteur

SAMEN
WERKEN WE
AAN EEN
FANTASTISCHE
SCHOOL
Het
enthousiaste
verhaal van
betrokken
medewerkers
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De eerste plannen voor de nieuwbouw
zijn al meer dan tien jaar oud. Je kunt
dus moeilijk spreken van een overhaast
proces. Integendeel. Ook voor de stappen
naar het nieuwe onderwijsconcept
geldt dat deze zorgvuldig en behoedzaam zijn gezet. In 2010 hebben we
een schoolplan gemaakt waarin deze
eerste stappen al zichtbaar waren. We
hebben nog eens goed gekeken naar
onze meerwaarden. Wat is nu onze
kracht en waarom voelen onze leerlingen zich daarbij thuis? Vandaar ook dat
structuur, veiligheid, kleinschaligheid
en betrokkenheid de basis blijven van
het onderwijsconcept en onze cultuur.
In dit proces zijn niet alleen resultaten
behaald als het gaat om het onderwijs.
Ook als team zijn we sterker geworden.
Onze overtuiging is dat het niet alleen
in de klas gebeurt, maar dat de school
een geheel is, van conciërge tot teamleider, van receptioniste tot docent.
Het nieuwe onderwijs dat we samen
hebben vormgegeven, vraagt niet
alleen wat van leerlingen, ook docenten
moeten hierin meegroeien. Zij hebben
zich geprofessionaliseerd, bijvoorbeeld
op het gebied van projectonderwijs en
activerende didactiek. Eigenlijk hebben we het dus over een ontwikkel- en
verbetertraject dat al heel wat jaren
geleden is ingezet en dat nu zijn vruchten aantoonbaar afwerpt. Verrijking
van het onderwijs aan onze leerlingen,
versterking van onze cultuur met een
vitaal team dat midden in deze maatschappij staat. Met oog voor de wereld
om ons heen die alsmaar verandert. De
nieuwbouw en het onderwijsconcept
stellen ons in staat om daar in mee te
groeien.

Edwin Mulder
ouder/lid deelraad Aloysius
De Roosten

Het resultaat
van
teamwork

Vince Vorstermans
docent economie

Ik werk hier nu acht jaar en zie dat
het traject zich in de praktijk bewijst.
Los daarvan is het team verjongd. Ik
merk ook dat we als organisatie enorm
naar elkaar zijn toegegroeid. Naast
de impuls aan ons onderwijs is ook
dat een echt winstpunt. We zijn nu zo
ver dat we in de nieuwbouw volgens
ons nieuwe onderwijsconcept kunnen
werken. In het begin kwam er natuurlijk heel wat op ons af. Maar omdat
we allemaal inspraak in het traject
hebben gehad, is dat op een prettige
wijze tot stand gekomen. Naar elkaar
luisteren, samen ideeën bedenken en
bespreken, discussiëren over welke
kant we op willen. Iedereen heeft zijn
rol daarin gehad of heeft deelgenomen
aan speciale deelprojecten. Alleen als
je goed kunt en wilt samenwerken leidt
dat tot een resultaat. Op Aloysius De
Roosten bestaat zo’n cultuur waarin
samenwerking voor alle activiteiten
het uitgangspunt is.

Bij ons leefde heel sterk de behoefte
om die verandering en verbetering
in gang te zetten. Dan loop je al snel
tegen de beperkingen van het huidige
gebouw aan. Met het nieuws dat
de nieuwbouw doorging, is alles in
versnelling geraakt. De nieuwbouw
is immers helemaal ontworpen op de
wensen en eisen die wij stellen aan
perfect onderwijs voor onze leerlingen.
Zo gaan we onder andere Mens en
Natuur invoeren, waaronder de vakken
biologie, scheikunde, natuurkunde en
techniek vallen. Vooral het verband
tussen deze vakken dat kinderen ontdekken, bijvoorbeeld aan de hand van
projecten en thema’s, staat centraal.
Mijn leerlingen vinden dat een heel
fijne manier van leren. Dat spelen ze
ook terug. Ze leren zelf keuzes te maken,
ze snappen de inhoud beter en ze
vinden het leuker omdat ze ook meer
praktisch bezig zijn. De nieuwbouw
maakt dit onderwijs nog beter mogelijk.
Bovendien kunnen we door de opzet en
inrichting van het gebouw de leerstof
nog beter aanpassen aan het niveau
van elke leerling. Wie even behoefte
heeft om zelfstandig te werken of wat
persoonlijke begeleiding vraagt, heeft
er de ruimte. Maar ook samenwerken
in groepen, zonder anderen te storen,
kan er bijvoorbeeld.

Warme relatie
tussen school
en thuis

Esther Le Large
secretarieel medewerker en
medewerker verzuim

De ontwikkeling binnen Aloysius De
Roosten gaat ook over de ouderbetrokkenheid. Dat heeft een positieve
invloed op het verzuimbeleid. We zijn
hier goed in. Van ouders vragen wij om
op tijd te melden als hun kind ziek is
of om een andere reden niet aanwezig
is. Van onze kant spelen we dit direct
door aan ouders als een leerling niet
op school is. Iedereen binnen de school
is hier alert op, elke leerling is altijd in
beeld. Ik kan elk uur aangeven waar
elk kind is. Ik merk dat ouders dat erg
op prijs stellen. Zie ik bijvoorbeeld dat
e-mails terugkomen of als een leerling
niet aanwezig is, dan deel ik dit met
de mentor en de andere teamleden.
En ik breng uiteraard de ouders op de
hoogte. Op een - nogmaals - betrokken
manier.

Ruim anderhalf jaar geleden ben ik
hier gekomen. Toen was er al een lijn
uitgezet. Een intensief traject tussen
architecten en de school om wensen
en eisen die voortkomen uit ons
onderwijsconcept te realiseren. De
volgende stap hebben we samen met
een onderwijskundig bureau gezet.
Welke vaardigheden vinden we
belangrijk, hoe gaan we dat inhoud
geven in de lessen, maar ook
praktische zaken als roosters speelden daarin en rol. Ook hierin zijn we
als school samen opgetrokken zodat
iedereen bij elke stap van de ontwikkeling is betrokken. Zo is het verrijkte
onderwijsconcept beetje bij beetje
aangescherpt. Dat is niet alleen intern
gericht. Met name ook naar buiten
toe vindt verfijning plaats. Dan heb
je het over de aansluiting bij vervolgonderwijs en later het bedrijfsleven.
Wat vraagt bijvoorbeeld een ROC van
leerlingen en hoe kunnen wij daarop
inspelen? Ook daar is het nieuwe
onderwijsconcept op gebaseerd en
worden vaardigheden als
communiceren, presenteren, samenwerken, onderzoeken en creatief
nadenken bij kinderen ontwikkeld. Het
helpt ze ook om hun plaats te vinden in
de maatschappij. Overigens is dit alles
niet alleen door ons team en deskundigen bedacht. Onze leerlingen zijn
actief hierin betrokken en hebben
tijdens een project aangegeven wat
volgens hen een perfecte school is.

De allerleukste
leerlingen,
het allerbeste
onderwijs!

Roekie Hofman
teamleider onderbouw en
docent beeldende vorming

Als je naar het nieuwe onderwijsconcept kijkt, sluit het nog beter aan
bij de beleving en de behoeften van
onze leerlingen. We zijn nu al een
school waar docenten als vanzelf de
ruimte nemen om extra aandacht aan
leerlingen te geven. De nieuwbouw
maakt ook dat praktisch veel beter
toepasbaar. Bovendien biedt het gebouw letterlijk de ruimte om ook extra
uitdagingen aan te bieden en kinderen
een onderzoekende houding aan te leren. Een leerling die daaraan toe is, kan
in dat gebouw werken aan een eigen
project. Dat is op de huidige locatie met
de traditionele inrichting van alleen
maar klaslokalen veel minder mogelijk.
Daarbij komt dat een leerling in
bepaalde vakken kan uitblinken en in
andere vakken begeleiding nodig heeft.
Als school zijn wij sterk in beide vormen
van begeleiding. Ik wil trouwens kwijt
dat wij de leukste, vrolijkste, meest
directe en gezellige leerlingen hebben
die er zijn. Het zijn kinderen die gezien
willen worden. Die het fijn vinden als
je eens vraagt hoe het hockeytoernooi
van het afgelopen weekend was. Het
typeert onze school dat we daar oog
voor hebben en attent in zijn. Kinderen
die hier vanaf de basisschool bijvoorbeeld wat timide binnenkomen zie je al
snel opbloeien en zich ontwikkelen.

Als deelraad zijn wij direct, vanaf
het begin betrokken geweest bij de
ontwikkelingen binnen Aloysius De
Roosten. Dat betreft natuurlijk de
nieuwbouw waarbij we van de eerste
tekening tot het uiteindelijke ontwerp
de vorderingen hebben gevolgd. Dat
geldt ook voor ontwikkeling van het
nieuwe onderwijsconcept. We zijn hier
als deelraad continu in meegenomen
en zien dat de nieuwbouw en het
onderwijs daadwerkelijk kansen en
mogelijkheden biedt, gericht naar de
toekomst. Ik vind het een goede zaak
dat Aloysius De Roosten de ogen niet
sluit voor veranderingen om ons heen,
maar daar juist heel actief op inspeelt.
Je kunt stellen dat het onderwijs naar
de 21e eeuw wordt gebracht.
Met name directeur Ellen van den
Heuvel heeft ons voortdurend
bijgepraat, zodat we aangesloten
bleven bij de vorderingen en stappen
in het proces. Maar ook hebben wij
als deelraad onze mening gegeven en
advies uitgebracht. Daar is in onderling
overleg zeker iets mee gedaan. We
hebben ons zeker ook kritisch opgesteld als daar aanleiding voor was
of ideeën geopperd over de invulling
van het concept. Om een voorbeeld te
noemen dat direct ouderbetrokkenheid
raakt: we willen bekijken hoe we
ouders nog meer bij de school, de
leerlingen en het onderwijs kunnen
betrekken. Binnen het nieuwe
onderwijsconcept zien we kansen om
dit te stimuleren. Het gebouw en de
onderwijsvorm bieden daartoe alle
mogelijkheden.
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Hartstikke mooi!
Na de zomervakantie van 2016
verhuizen we naar dat prachtige
nieuwe gebouw aan de Saenredamstraat. Als voorproefje op die
toekomst hebben we nu al een nieuw
logo. Een kleurrijk logo in de vorm van
een eigentijds hart met daarin allerlei
speelse patronen. Dat hart staat natuurlijk voor onze persoonlijke, betrokken en vertrouwde school. Want we
blijven, ook in de nieuwbouw, de school
waar iedereen zich thuis voelt, waar
iedereen elkaar kent en waar
niemand er alleen voor staat. Een
school waar je dingen samen doet in
een fijne en overzichtelijke omgeving.

Perfecte combinatie van
oud en nieuw
Om een logo en een huisstijl te laten
ontwerpen die passen bij Aloysius De
Roosten, moet je natuurlijk goed weten
wat voor een school het nu is en wat
voor een school het straks is. Toen we
daarover nadachten kwamen we al
snel tot de conclusie dat Aloysius De
Roosten eigenlijk helemaal niet verandert, maar vernieuwt en verbetert.
Denk maar aan het nieuwe schoolgebouw en de nieuwe, aantrekkelijke
manier van leren.

Aloysius De Roosten. Een
hartverwarmend merk!
Die verbetering en vernieuwing is
duidelijk terug te zien in het logo en de
huisstijl die we hebben laten maken.
Aloysius De Roosten is een ‘merk’
geworden, een sterk merk met een
krachtige uitstraling. In tegenstelling
tot het oude logo is die uitstraling nu
heel dynamisch, heel levendig en vol
kleur en diversiteit. Net als de school
en de leerlingen zelf. Het hartvormige
logo onderstreept dat Aloysius De
Roosten heel persoonlijk en betrokken
is en blijft. Letterlijk hartelijk en
hartverwarmend. Een school die veel
aandacht besteedt aan begeleiding
en ondersteuning. Ook in het nieuwe
gebouw en met de nieuwe onderwijsvorm. Je kunt dus zeggen dat Aloysius
De Roosten ‘het hart op de goede
plaats heeft’.

Kleurrijke, vrolijke website
Deze krant is een voorbeeld van het
gezicht van Aloysius De Roosten.
Dat geldt ook voor de website. Het is
inmiddels niet meer mogelijk, maar
als je de oude website en deze naast
elkaar zou leggen, zijn het werelden
van verschil. Voor veel mensen is een
website de eerste kennismaking met
een bedrijf, organisatie of school. Dus
is het belangrijk dat die eerste kennismaking het juiste beeld geeft. Dat je,
bijvoorbeeld als leerling uit groep 7/8
die straks voor een school kiest, een
bepaald gevoel krijgt van een school.
Maar ook leerlingen van nu en ouders
willen we laten zien wie we zijn als
Aloysius De Roosten. Het belangrijkste
van een school zijn natuurlijk de
leerlingen. Op de website zie je dan
ook veel jonge mensen, leerlingen van
Aloysius De Roosten terug. Vrolijke
kleuren, vormen en patronen zorgen
voor een aantrekkelijke, eigentijdse en
dynamische uitstraling.

Ons logo: hartverwarmend, kleurrijk en eigentijds!
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Luptiberferes quam lam quatem recuscil magnat quamus iur, eribus, eosam, ut aut vel eationsequis ipient aut del ilibusaerum experio. Et apelendae optatumquam voloreh enimi, sit dolorro
quia culluptum hil esti sequi veroresed exerum aspidel entiusam volorum ut que lam et re
sitam, adion eum qui ressunt archiliam ilis inus, sum quam quias as a qui occum aut estios ad

Luptiberferes quam lam quatem recuscil magnat quamus iur, eribus,
eosam, ut aut vel eationsequis ipient aut del ilibusaerum experio. Et apelendae optatumquam voloreh enimi, sit dolorro quia culluptum hil esti sequi
Luptiberferes quam lam quatem recuscil magnat quamus iur, eribus, eosam,
ut aut vel eationsequis ipient aut del ilibusaerum experio. Et apelendae
optatumquam voloreh enimi, sit dolorro quia culluptum hil esti sequi veroresed exerum aspidel entiusam volorum ut que lam et re sitam, adion eum
qui ressunt archiliam ilis inus, sum quam quias as a qui occum aut estios

HET KAMP wAS
wEER LEERZAAM MAAR
VOORAL HEEL LEUK

ad exces nobitis earum corehenis ipidebi simporem arcipsum num faceprae

veroresed exerum aspidel entiusam volorum ut que lam et re sitam, adion
eum qui ressunt archiliam ilis inus, sum quam quias as a qui occum aut
estios ad exces nobitis earum corehenis ipidebi simporem arcipsum num
faceprae senimpostem voluptam dolor alit quae pore ne es voluptaqui nis
consequ atquisqui consecerem eri dolorerit fuga. Nam, ut volupta tendia as
rem. Namenis nonsedi vellore sciuntur, im que pore plab id eos re, sundus

senimpostem voluptam dolor alit quae pore ne es voluptaqui nis
consequ atquisqui consecerem eri dolorerit fuga. Nam, ut volupta tendia as
rem. Namenis nonsedi vellore sciuntur, im que pore plab id eos re, sundus
rectio imagnis vidigen ditatum eos aut evendam arupta quis qui ut volenih
illacid essunt.
Ferferchilit quat reratur, consecessim fugiatur, quae nus, voluptas nate nonsequibus, sequi doluptatecus maxim esti aborectatet enimus

Luptiberferes quam lam quatem recuscil magnat quamus iur, eribus,
eosam, ut aut vel eationsequis ipient aut del ilibusaerum experio. Et apelendae optatumquam voloreh enimi, sit dolorro quia culluptum hil esti sequi
veroresed exerum aspidel entiusam volorum ut que lam et re sitam, adion
eum qui ressunt archiliam ilis inus, sum quam quias as a qui occum aut
estios ad exces nobitis earum corehenis ipidebi simporem arcipsum num
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faceprae senimpostem voluptam dolor alit quae pore ne es voluptaqui nis
consequ atquisqui consecerem eri dolorerit fuga. Nam, ut volupta tendia as
rem. Namenis nonsedi vellore sciuntur, im que pore plab id eos re, sundus

Colofon
Deze inspirerende
schoolkrant is een uitgave van
Aloysius De Roosten. We hebben
er met ons hele team met veel
plezier aan gewerkt en hopen dat
iedereen die deze krant leest, ons
enthousiasme deelt!
Meer weten over Aloysius
De Roosten en de inspirerende en
uitdagende onderwerpen in deze
krant? Neem dan contact op met
Aloysius De Roosten.

1 MAART 2015
DIT jAAR MAAR LIEFS
98% gESLAAgD!

HET MOOISTE,
MEEST INSPIRERENDE
SCHOOLgEbOUw
VAN EINDHOVEN
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rem. Namenis nonsedi vellore sciuntur, im que pore plab id eos re, sundus
rectio imagnis vidigen ditatum eos aut evendam arupta quis qui ut volenih
illacid essunt.
Ferferchilit quat reratur, consecessim fugiatur, quae nus, voluptas nate nonsequibus, sequi doluptatecus maxim esti aborectatet enimus

Luptiberferes quam lam quatem recuscil magnat quamus iur, eribus, eosam,
ut aut vel eationsequis ipient aut del ilibusaerum experio. Et apelendae
optatumquam voloreh enimi, sit dolorro quia culluptum hil esti sequi veroresed exerum aspidel entiusam volorum ut que lam et re sitam, adion eum
qui ressunt archiliam ilis inus, sum quam quias as a qui occum aut estios
ad exces nobitis earum corehenis ipidebi simporem arcipsum num faceprae
senimpostem voluptam dolor alit quae pore ne es voluptaqui nis
consequ atquisqui consecerem eri dolorerit fuga. Nam, ut volupta tendia as
rem. Namenis nonsedi vellore sciuntur, im que pore plab id eos re, sundus
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ad exces nobitis earum corehenis ipidebi simporem arcipsum num faceprae
senimpostem voluptam dolor alit quae pore ne es voluptaqui nis

ad exces nobitis earum corehenis ipidebi simporem arcipsum num faceprae
senimpostem voluptam dolor alit quae pore ne es voluptaqui nis

consequ atquisqui consecerem eri dolorerit fuga. Nam, ut volupta tendia as

consequ atquisqui consecerem eri dolorerit fuga. Nam, ut volupta tendia as

rem. Namenis nonsedi vellore sciuntur, im que pore plab id eos re, sundus
rectio imagnis vidigen ditatum eos aut evendam arupta quis qui ut volenih il-

rem. Namenis nonsedi vellore sciuntur, im que pore plab id eos re, sundus
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veroresed exerum aspidel entiusam volorum ut que lam et re sitam, adion
eum qui ressunt archiliam ilis inus, sum quam quias as a qui occum aut
estios ad exces nobitis earum corehenis ipidebi simporem arcipsum num
faceprae senimpostem voluptam dolor alit quae pore ne es voluptaqui nis
consequ atquisqui consecerem eri dolorerit fuga. Nam, ut volupta tendia as
rem. Namenis nonsedi vellore sciuntur, im que pore plab id eos re, sundus

Home

ouders

leerlingen

groep 8

instroom

actueel

Luptiberferes
quam lam quatem
recuscil magnat
quamus iur, eribus
eosam, ut aut
vel eationsequis
ipient aut del

Luptiberferes
quam lam quatem
recuscil magnat
quamus iur, eribus

Luptiberferes
quam lam quatem
recuscil magnat
quamus iur, eribus
eosam, ut aut
vel eationsequis

Luptiberferes
quam lam quatem
recuscil magnat
quamus iur, eribus
eosam, ut aut
vel eationsequis
ipient aut del
ilibusaerum

Luptiberferes
quam lam quatem
recuscil magnat
quamus iur, eribus

Luptiberferes
quam lam quatem
recuscil magnat
quamus iur, eribus
eosam, ut aut

Home

ouders

leerlingen

groep 8

instroom

actueel

Luptiberferes
quam lam quatem
recuscil magnat
quamus iur, eribus
eosam, ut aut
vel eationsequis
ipient aut del

Luptiberferes
quam lam quatem
recuscil magnat
quamus iur, eribus

Luptiberferes
quam lam quatem
recuscil magnat
quamus iur, eribus
eosam, ut aut
vel eationsequis

Luptiberferes
quam lam quatem
recuscil magnat
quamus iur, eribus
eosam, ut aut
vel eationsequis
ipient aut del
ilibusaerum

Luptiberferes
quam lam quatem
recuscil magnat
quamus iur, eribus

Luptiberferes
quam lam quatem
recuscil magnat
quamus iur, eribus
eosam, ut aut

magister

Home

ouders

leerlingen

groep 8

instroom

actueel

Luptiberferes
quam lam quatem
recuscil magnat
quamus iur, eribus
eosam, ut aut
vel eationsequis
ipient aut del

Luptiberferes
quam lam quatem
recuscil magnat
quamus iur, eribus

Luptiberferes
quam lam quatem
recuscil magnat
quamus iur, eribus
eosam, ut aut
vel eationsequis

Luptiberferes
quam lam quatem
recuscil magnat
quamus iur, eribus
eosam, ut aut
vel eationsequis
ipient aut del
ilibusaerum

Luptiberferes
quam lam quatem
recuscil magnat
quamus iur, eribus

Luptiberferes
quam lam quatem
recuscil magnat
quamus iur, eribus
eosam, ut aut

magister

Aloysius De Roosten
Jan Luikenstraat 49
5615 JL Eindhoven
T 040 292 02 58
info-aloysius@sghetplein.nl
www. aloysiusderoosten.info
Aloysius De Roosten is
onderdeel van Scholengroep
Het Plein en Vereniging Ons
Middelbaar Onderwijs.

magister

Impressie van de website. Kijk op www.aloysiusderoosten.info

Concept, content en realisatie:
Goed Werk
Onderwijscommunicatie
Eindhoven

