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Nieuwsbrief BOVO
Aanmeldingen
Om het proces van aanmelding voor nieuwe
leerlingen op het Candea College 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 Candea College (OKR)
op papier. Vind je het prettig als wij langskomen om het pakket op te halen, laat het ons
weten!

Opstaptraining
In het begin van dit kalenderjaar gaan we
starten met de Rots en Water trainingen voor
leerlingen met (gediagnostiseerde) TOS,
Angst en ASS- problematiek. Naast deze
Rots en Water trainingen is er ook de Opstaptraining in mei en juni van dit schooljaar.
De Opstaptraining is bedoeld voor leerlingen
die geen (gediagnostiseerde) TOS, Angst en
ASS- problematiek hebben maar toch significante spanning ervaren om naar het Candea
College te gaan. Let op, het gaat dus niet om
leerlingen die het 'best spannend vinden' om
naar het Candea College te gaan, maar om
leerlingen die een serieuze spanning ervaren
om na de zomer te starten op het Candea
College.
Mochten er teveel aanmeldingen zijn voor de
Opstaptraining, dan zullen orthopedagogen
van het Candea College in overleg met de
betrokken collega's uit het basisonderwijs komen tot een besluit van deelname.
Aanmelden kan t/m maandag 4 april 2022
middels het invullen van dit formulier.
Uiterlijk vrijdag 29 april 2022 ontvang je bericht of je leerling(en) in aanmerking komt/
komen voor de Opstaptraining.

Gegevens nieuwe leerlingen
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 scores op het gebied
van technisch lezen, spelling, begrijpend lezen
en rekenen. Eenduidigheid in scores van leerlingen is belangrijk. Het meest fijn is van elke
leerling een uitdraai van het Cito-LVS te hebben
met niveau– en DLE scores.
Ook vermelden we of leerlingen pedagogische,
didactische dan wel psychologische onderzoeken
hebben 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.

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 juni met als doel optimaal te kunnen
starten met de ontwikkeling van leerlingen waar
jullie zijn gebleven.

Warme overdracht voor
de zomervakantie
Heb je aangegeven in het OKR voor leerlingen
uit jouw klas een warme overdracht te wensen,
dan nemen wij in april/mei contact met je op om
deze leerling(en) door te spreken.
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Doorstart activiteiten i.v.m. COVID-19

Graag ontvangen we van jullie de uitslagen
van de Cito-eindtoets voor het basisonderwijs naast de gegevens van leerlingen in het
OKR. Met de gegevens van de Cito-eindtoets
is het beeld van leerlingen voor mentoren en
leerkrachten op het Candea College compleet. Deze gegevens ontvangen wij graag
voor vrijdag 1 juli 2022 via:
aanmelden@candea.nl

Voor de kerstvakantie hebben jullie van ons een
brief ontvangen over de voortgang van de activiteiten PO-VO i.v.m. COVID-19. We hoopten op
een doorstart vanaf 17 januari. Helaas kunnen wij
op dit moment, gezien de corona maatregelen,
niet eerder starten dan 31 januari.

Naast de gegevens van de Cito-eindtoets
van dit schooljaar van de leerlingen die nu in
groep acht zitten, ontvangen we ook graag
de Cito-eindtoets gegevens van leerlingen
die de afgelopen twee jaar naar het Candea
College zijn gegaan. Hierbij gaat het om leerlingen uit de jaren 2019-2020 en 2020-2021.
Om jullie een zo goed mogelijk beeld te geven van de schoolloopbanen van jullie (oud)
leerlingen gedurende eerste twee jaren op
het Candea College, zijn de scores van (oud)
leerlingen onontbeerlijk! Je kunt deze gegevens mailen in een Word/PDF of Excel bestand voor 1 maart 2022 naar
aanmelden@candea.nl

Vrijdag a.s. is er een landelijke persconferentie,
volgende week volgen er regels vanuit de besturen. Wij zullen jullie n.a.v. deze berichten verder
op de hoogte stellen.

Onderzoek gedrag van leerkrachten in
de innovaties op de drempel tussen PO
en VO
Jullie hebben voor de kerstvakantie drie filmpjes
over innovatief gedrag gekregen en hopelijk gezien!
In het laatste filmpje vragen wij jullie de vragenlijst in te vullen: een aantal collega’s heeft dit al
gedaan: super! Als je dit nog niet hebt gedaan,
stellen we het zeer op prijs als je dit alsnog wilt
doen voor eind januari.
Klik hier om meteen naar de vragenlijst te gaan.
Voor wie de filmpjes gemist heeft, kijk ze gerust
nog eens:
Filmpje 1
Filmpje 2
Filmpje 3

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

Agenda:
•
•
•
•
•
•

Februari 2022: Start Rots en Water training
9 februari 2022: Digitale Open Dag Candea College. Meer info volgt.
15 maart 2022: Deadline aanmelding leerlingen schooljaar 2022-2023 én deadline aanleveren OSO.
4 april 2022: Deadline opgeven Opstaptraining.
Mei 2022: Start Opstaptraining.
29 juni 2022: Kennismakingsmiddag op Candea College voor de nieuwe
brugklassers (beide locaties).

