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Nieuwsbrief BOVO
Aanmelden nieuwe leerlingen

Gegevens nieuwe leerlingen

Om het aanmeldproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, ontvangen wij
graag van jullie één pakket met daarin
de aanmeldformulieren van jullie leerlingen die kiezen voor het Candea
College én het onderwijskundig
rapport (OKR) op papier. Vind je het
prettig als wij langskomen om het
pakket op te halen, laat het ons weten!

Van alle leerlingen die worden aangemeld
op het Candea College maken wij op basis van het OKR per leerling een overzicht
waarin sterke kanten en aandachtspunten
worden benoemd gericht op motivatie,
werkhouding en sociaal gedrag.
Daarnaast vermelden we DLE- scores op
het gebied van technisch lezen, spelling,
begrijpend lezen en rekenen.

Voorgaande jaren verstuurden we de
benodigde documenten rondom de
aanmelding per mail, nu staan ze voor
jullie klaar op onze website
www.candea.nl onder het kopje groep
7+8. Wil je de documenten toch liever
per mail ontvangen, wij horen het
graag.

Ook vermelden we of de leerling pedagogische, didactische dan wel psychologische onderzoeken heeft gehad en welke
handelingsadviezen hieruit zijn voortgekomen. We vermelden verdere
bijzonderheden en een samenvatting van
alle overige informatie die wij van jullie en
ouders ontvangen.

Opstaptraining
De Opstaptraining start in week 19 en
is bedoeld voor leerlingen die het wel
heel erg spannend vinden om naar de
middelbare school te gaan. Het kan
bijvoorbeeld gaan om leerlingen met
een diagnose binnen het autistisch
spectrum of sociaal angstige leerlingen. De training is enkel bedoeld
voor leerlingen die voor het Candea
College als vervolgschool hebben gekozen. Opgeven van leerlingen kan alleen via leerkrachten in groep acht of
intern begeleiders, dus niet rechtstreeks door ouders. Aanmelden kan
door het aanmeldformulier
Opstaptraining uiterlijk 4 april 2021
ingevuld te mailen naar Marenka.
Het aanmeldformulier staat op onze
website: www.candea.nl onder het
kopje groep 7+8.

Per leerling hebben we op deze wijze een
duidelijk overzicht, dit gebruiken we voor
het indelen van klassen en het opstellen
van groepsplannen.
Het ondersteuningsteam (orthopedagogen
en remedial teachers), mentoren en
lesgevers ontvangen dit gemaakte
overzicht per leerling en per klas in mei/
juni met als doel optimaal te kunnen
starten met de ontwikkeling van leerlingen
waar jullie zijn gebleven.

15 maart wordt 21 maart
Gisteren hebben wij het goede nieuws te
horen gekregen dat de aanmelddeadline
van 15 maart een week naar achteren
wordt verschoven. Dit geldt Liemers breed
en voor de scholen in Arnhem en
omgeving. Het aanmelden van nieuwe
leerlingen kan dus ook op het Candea
College t/m 21 maart.
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Warme overdracht voor
de zomervakantie

Agenda:

Heb je aangegeven in het
OKR of via de mail een
warme overdracht voor
leerlingen uit jouw klas te
wensen, dan nemen wij in
april/mei contact met je op
om deze leerling(en) door te
spreken.







21 maart 2021: Deadline aanmelding leerlingen
schooljaar 2021-2022 én deadline aanleveren
OSO.
4 april 2021: Deadline opgeven Opstaptraining.
Week 19 2021: Start Opstaptraining.
30 juni 2021: Kennismakingsmiddag op Candea
College voor de nieuwe brugklassers locaties
Eltensestraat en Saturnus.

Hartelijke groeten,
Eric Robbers & Marenka van Toor
Contactpersonen basisscholen

