Informatie kleine dakpanklas Havo/Vwo
De stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is in sommige gevallen te
groot. Als je een leerling bent die extra behoefte heeft aan structuur, kleinschaligheid en
ondersteuning door docenten, hoef je niet altijd meer naar het speciaal onderwijs in Arnhem of
Doetinchem. Je kunt in veel gevallen ook op het Candea College in Duiven naar de kleine dakpanklas.
VSO Mariëndael en het Candea College werken zo samen aan passend onderwijs voor havo/vwoleerlingen op het Candea College. De kleine dakpanklas is een veilige schoolomgeving waar leerlingen
met extra ondersteuningsbehoeften geleidelijk stappen maken naar meer zelfstandigheid en een
plek op het mbo, hbo of universiteit. We geloven dat deze aansluiting voor sommige leerlingen beter
verloopt vanuit een reguliere school als het Candea.

Kleine dakpanklas
Voordat de leerlingen starten komen zij vanaf april – juni 2018 al zesmaal samen op school in de
opstaptraining. In deze training leren zij elkaar en de school vast goed kennen. In leerjaar 1 komen de
leerlingen in een kleinere klas (15-20 leerlingen) en worden zij intensiever begeleid met het ‘leren
leren’ en plannen en organiseren. Het docententeam wordt versterkt door een ervaren mentor van
het VSO Mariëndael. Het docententeam heeft intensief contact met elkaar over de werkwijze en de
voortgang van leerlingen. Het eerste half jaar staat het gevoel van veiligheid voorop: leerlingen
volgen les in een vast theorielokaal waarin zij iedere ochtend starten en de theorievakken volgen. In
het tweede half jaar worden leerlingen meer toegeleid naar het reguliere programma door elk uur
van lokaal te wisselen. Met de ouders wordt door de mentor en de orthopedagoog een
ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld dat minimaal twee maal per jaar wordt geëvalueerd. De
kleine dakpanklas is verder een klas zoals alle andere, met docenten van het Candea College, het
rooster, pauzes en activiteiten als de andere leerlingen. Aan het einde van leerjaar 1 wordt bekeken
welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft in leerjaar 2 wanneer hij/zij in een reguliere klas
zit.

Trajectbegeleiding
In een vast lokaal is op gezette tijden een begeleider aanwezig die de leerlingen helpt waar nodig,
bijvoorbeeld bij het leren plannen. Ook na het 1e leerjaar kunnen de leerlingen hier waar nodig
gebruik van maken.

Doelgroep en criteria
De kleine dakpanklas is bedoeld voor leerlingen:
-

met een Havo/Vwo niveau.
op het grensvlak tussen regulier en speciaal onderwijs.
voor wie het reguliere onderwijstraject op Candea College een te grote stap lijkt.
die binnen de huidige onderwijsplek speciale ondersteuning ontvangen beschreven in een
ontwikkelingsperspectief (OPP).
die met (afnemende) intensieve ondersteuning in staat lijken deel te nemen aan het regulier
onderwijs.
met internaliserende problematiek.
met zwakke executieve functies en/of sociale vaardigheden.
met extra onderwijsbehoeften op het gebied van:
 Voorspelbaarheid in structuur en omgeving
 Het leren stellen van hulpvragen
 Leren plannen en organiseren, het eigen maken van leerstrategieën.

De kleine dakpanklas is niet geschikt voor leerlingen met externaliserende problematiek zoals
agressief, hyperactief en opstandig gedrag. Ook voor leerlingen met ernstige psychiatrische
problematiek kan de kleine dakpanklas niet aan de onderwijsbehoeften voldoen.

Belangrijke data
20 november 2017
29 november 2017
17 januari 2018
31 januari 2018
20 februari 2018
Half maart 2018

Voorlichtingsavond havo/vwo voor ouders groep 8 (algemeen) 19:30 uur
Saturnus I Duiven
Voorlichtingsavond havo/vwo voor ouders groep 8 (algemeen) 19:30 uur
Saturnus I Duiven
Scholenmarkt (algemeen) voor leerlingen groep 8 en ouders 19:00-21:30 uur
Saturnus I Duiven
Open dag Candea College 16:00 – 20:00 uur
Saturnus I Duiven
Informatieavond kleine dakpanklas voor ouders
Saturnus I Duiven
definitieve aanmelding leerling bij Candea College

Aanmelding
Voor een goede voorbereiding is het prettig als de huidige school en ouders z.s.m. een
vooraanmelding doen. Het formulier hiervoor vindt u op de website van het Candea College onder
het kopje nieuwe leerling -> begeleiding-> kleine dakpanklas. Een vooraanmelding is nog niet
definitief en betekent niet dat uw kind automatisch wordt aangenomen. Een selectiecommissie
beoordeelt de vooraanmelding en adviseert over de toelaatbaarheid. De aannamecommissie van het
Candea College besluit na definitieve aanmelding half maart, op basis van advies van de
selectiecommissie, over uiteindelijke plaatsing. Voordat een leerling wordt geplaatst heeft er
tenminste één gesprek plaatsgevonden tussen ouders en een orthopedagoog van het Candea
College. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met orthopedagoge Judith Bulthuis.
j.bulthuis@candea.nl

