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Kansrijk onderwijs  
 
Het project ‘Kansrijk Onderwijs’ voor leer-
lingen uit groep 7 en 8 op de drempel pro/
vmbo, is gestart. Wekelijks gedurende het 
hele schooljaar volgen deze leerlingen in 
groepen van 10 tot 14 leerlingen lessen op 
het Candea College. Hierbij gaat het om  
rekenen, begrijpend lezen en praktijkvakken 
zoals sport, koken en techniek. Leerkrachten 
uit het PO en van het Candea College geven 
samen deze lessen. Ook krijgen de leer-
lingen rots en watertraining aangeboden en 
wordt er volop aandacht besteed aan ‘leren 
leren’, plannen en organiseren.  

Geef je lessen in een lokaal op  
het Candea College  
 

Maak gebruik van een klaslokaal op het  
Candea College waarin je lessen geeft die je 
normaal op je eigen school zou geven.  
Leerlingen kunnen zo ervaren hoe het is om 
op het Candea College te zijn. Het is ook  
mogelijk om deze dag een mini maatwerkles 
aan te vragen. Op deze wijze ervaren  
leerlingen ook een schoolvak op het voortge-
zet onderwijs én lokaalwisseling.  

Hoe gaat het nu met… 
 
Voor de herfstvakantie vond de warme  
overdracht plaats, ontzettend fijn dat jullie fysiek 
dan wel digitaal aanwezig waren! Binnenkort  
laten leerlingen zelf aan jullie weten hoe het met 
hen gaat, jullie ontvangen in december een  
boekje met daarin hun ervaringen. 
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Doorlopende leerlijnen  

Vanaf oktober worden structureel wekelijks les-
sen Engels, wiskunde, kunst, techniek en gym 
op verschillende IKC’s in de Liemers gegeven 
door vakdocenten. De lessen Engels in het ka-
der van doorgaande leerlijnen tussen de boven-
bouw van het basisonderwijs en de onderbouw 
in het  voortgezet onderwijs worden de komende  
maanden geëvalueerd door masterstudenten  
onderwijskunde van de Radboud Universiteit. 
Het doel van deze evaluatie is te bezien wat 
werkt rond lessen Engels door vakleerkrachten 
op verschillende basisscholen maar ook te kijken 
hoe de situatie op dit moment is en wat een  
ideale situatie voor de komende schooljaren kan 
zijn. 

Voorlichtingsavonden  
 
Deze week en volgende week vinden de voorlichtingsavonden fysiek plaats voor ouders van 
leerlingen groep 7/8, uiteraard zijn jullie ook van harte welkom.  
Wij vragen geen QR-code, de avonden zijn zo georganiseerd dat we de 1,5 meter afstand  
waarborgen.  

Mavo-Havo (mh) naar Saturnus  
 
Vanaf aankomend schooljaar krijgen de mavo-
havo klassen onderwijs aangeboden op de  
locatie Saturnus in plaats van de locatie  
Eltensestraat, zoals het nu is.  
 
Op de voorlichtingsavonden besteden we elke 
avond aandacht aan de mh klassen.  

Folder van de leerlingenraad  
 
Heb je interesse in de folder die leerlingen uit 
de leerlingenraad hebben gemaakt met tips 
over de overgang van groep acht naar het 
voortgezet onderwijs, wij horen het graag: 
dan zorgen we ervoor dat de folder jullie kant 
op komt!   

Voorlichtingsavond over... Waar op het Candea... Wanneer  

VMBO-MAVO en MH Eltensestraat 8  16 november  

HAVO-VWO en MH Saturnus 1 17 november  

VMBO-MAVO en MH  Eltensestraat 8  24 november 

HAVO-VWO en MH Saturnus 1  23 november  
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Mini maatwerk aanbod  
 
Vanaf november t/m juni zijn jullie dagelijks 
welkom om mini maatwerklessen te volgen 
met je klas of met een groep leerlingen. De 
poster met het aanbod volgt volgende week. 
Aanmelden voor lessen kan door een mailtje 
te sturen naar aanmelden@candea.nl met je 
wensen: welke lessen, welke datums en om 
hoeveel leerlingen gaat het per les.  

Oud-leerling in je klas  
 
Vind je het leuk als er een oud-leerling langs-
komt in je klas om te vertellen over het voort-
gezet onderwijs, wij horen het graag!  

Thematisch onderwijs  

Vanaf oktober krijgen leerlingen uit groep zeven 
en acht op verschillende IKC’s structureel lessen 
aangeboden in o.a. onderzoek & ontwerpen,  
gamification en kunst binnen de vier Liemerse 
thema’s (worden wat je wil, Romeinen, duur-
zaamheid en het menselijk lichaam). Deze lessen 
worden gegeven door vakleerkrachten van  
Candea College in zeer nauwe samenwerking 
met groepsleerkrachten in het basisonderwijs.  

Agenda: 

• 16 november 2021 én 24 november 2021 Voorlichtingsavonden sb/bk/km/mh voor ouder(s)/ 
verzorger(s) van leerlingen groep 8. Locatie Eltensestraat, 19.30 uur.  

• 17 november 2021 én 23 november 2021 Voorlichtingsavonden mh/havo/vwo voor ouder(s)/ 
verzorger(s) van leerlingen groep 8. Locatie Saturnus, 19.30 uur.   

• 26 januari 2022: Open Dag Candea College, beide locaties. 16.00-20.00 uur.  

• 15 maart 2022: Deadline aanmelding leerlingen schooljaar 2022-2023 én deadline aanleveren OSO. 

• 29 juni 2022: Kennismakingsmiddag op Candea College voor de nieuwe brugklassers (beide loca-
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Hartelijke groeten,  

Eric Robbers  (e.robbers@candea.nl)  &  Marenka van Toor (m.vantoor@candea.nl)                

Onderzoek  
De scholen in de Liemers geven de onderwijskundige en pedagogische visie zoals verwoord in 
het Liemers Lijstje concreet, praktisch en vooral betekenisvol inhoud gericht op verbinding en 
samenwerking. Komend schooljaar zijn er vijftien gezamenlijke initiatieven waarbij ALLE scholen 
in de Liemers participeren! Het gaat hierbij om optimale ontwikkeling van talenten van leerlingen, 
onafhankelijk van plaats en tijd. Dit flexibele en hybride leren vraagt van scholen en leerkrachten 
dat zij over de grenzen van hun eigen school en vakken heen kijken en het onderwijs vanuit de 
vraag van leerlingen flexibel en creatief organiseren. Ontwikkelingsgericht onderwijs van 0 - 18 
jaar vraagt om praktische netwerken waarin leerkrachten met elkaar ruimte hebben voor profes-
sionaliseringsactiviteiten. In het najaar van 2021 wordt onder supervisie van De Open Universi-
teit een eerste onderzoek gedaan naar een aantal vragen rondom verbindend leren en zichtbaar 
ontwikkelen van onderwijsprofessionals in praktische PO – VO- netwerken in De Liemers. Een 
logisch vertrekpunt bij het onderzoek naar deze netwerken in de Liemers is het in kaart brengen 
van de PO – VO- netwerken. Vervolgvraag in het onderzoek is of op basis van innovatief gedrag 
vormen van collectief, individueel, formeel en informeel leren ontstaan in de praktische netwer-
ken. Er worden de komende weken filmpjes gestuurd naar iedereen die betrokken is bij de pro-
jecten op de drempel tussen het basis- en voortgezet onderwijs in De Liemers om dit onderzoek 
verder uit te leggen. Nieuwsgierig naar de korte filmpjes over het onderzoek naar leernetwerken 
in De Liemers en Innovatief Gedrag!? Houd de website van het Liemers Lijstje in de gaten!! Ben 
je echt nieuwsgierig of wil je zelfs actief participeren in dit prachtige (wetenschappelijk onder-
bouwde) onderwijskundig onderzoek: Neem contact op met Eric.  


