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Warme overdracht middag 

De warme overdracht middag is woensdag  
13 oktober aanstaande op locatie Eltense-
straat. Inloop vanaf 14.15 uur, we starten om 
14.30 uur met een woordje van Léon Lucas 
gevolgd door Eric Robbers. Hierna kunnen jul-
lie met  mentoren de leerlingen bespreken.  

Alle leerlingen die zijn opgegeven door jullie en 
door mentoren staan op de lijst die jullie  
binnenkort ontvangen via de e-mail.  

We hopen jullie allemaal te zien!  

Mini Maatwerk 

Op het Candea College vinden wij dat iedere 
leerling uniek is en talent heeft. Van de lessen-
tabel is 20% tot 30% onderwijstijd afgehaald. 
De vrijgekomen onderwijstijd wordt ingevuld 
met maatwerklessen ondersteuning, verrijking 
en verdieping.  
 
Er is dit schooljaar een aanbod van méér dan 
400 maatwerklessen voor alle leerlingen op het 
Candea College, op alle niveaus, op beide lo-
caties én in alle leerjaren! (Met uitzondering 
van de examenklassen havo/vwo).  

Ook voor jullie leerlingen in groep 7 en groep 8 
hebben wij dagelijks een mini maatwerkaan-
bod, acht maanden lang. Jullie ontvangen  
binnenkort hierover meer informatie en een  
uitnodiging voor deze lessen.  

Rots en Watertraining  

Vanaf medio november zullen we starten met de  
Rots en Watertraining voor leerlingen uit groep 
acht. Leerlingen werken tijdens zeven bijeenkom-
sten aan de onderdelen sterk staan, gronden, cen-
treren, balans, focus, rots en water, rotshouding, 
waterhouding, tunnelhouding, strandhouding, gren-
zen en keuzes.  
Opgeven van leerlingen kan via de e-mail naar  
Marenka tot en met 15 oktober 2021. 

Agenda: 

• 13 oktober 2021: Warme overdracht met leerkrachten groep 8 2020-2021 en mentoren lj.1 van    
 Candea College, locatie Eltensestraat.  

• 15 oktober 2021: Deadline opgeven Rots en Watertraining.   

• Na de herfstvakantie: Start Mini Maatwerk, meer informatie volgt.  

• Medio november: Start Rots en Watertraining, dagen en tijden volgen.  

• 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 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-
ties). 
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Hartelijke groeten,  

Eric Robbers                    &           Marenka van Toor            Contactpersonen basisscholen  

e.robbers@candea.nl                   m.vantoor@candea.nl               

Samenwerkingen in netwerken  

Aan de onderwijskundige en pedagogische visie 
van het Liemers Lijstje wordt concreet, praktisch, 
innovatief en vooral betekenisvol inhoud gegeven 
door vele collega’s uit het basis- en  
voortgezet onderwijs gericht op verbinding en  
samenwerking. Zo bieden collega’s uit het basis-
onderwijs wekelijks lessen Nederlands, rekenen en 
sociale vaardigheden aan op het Candea College 
en bieden collega’s van het Candea College weke-
lijks lessen Engels en gym aan op basisscholen. 
En dan zijn dit nog maar twee voorbeelden! Iets 
om samen trots op te zijn!  

Vanaf oktober a.s. vindt er een onderzoek plaats in 
samenwerking met de Open Universiteit. Er wordt 
in beeld gebracht welke netwerken er zijn rond alle 
BO-VO initiatieven in De Liemers, in samenhang 
met innovatief gedrag van leerkrachten.  
Je ontvangt binnenkort drie korte inspiratiefilmpjes 
over dit onderzoek.   


