
Wil je als ouder weten waar de school van je kind 
mee bezig is of wil je zelf ook een inbreng hebben? 
Dan moet je bij de oudervereniging van Candea zijn. 
Ouders kunnen zich op allerlei manieren inzetten. 
Van het lidmaatschap van de ouderraad tot en met 
meedoen aan de digitale achterban. 
 
Op Candea zijn alle ouders automatisch lid van de ouder-
vereniging. In hoeverre je aan dat lidmaatschap een actieve 
invulling geeft, bepaal je zelf. Vivie Brandligt heeft gekozen 
voor het bestuur van de oudervereniging, oftewel de ou-
derraad. “Ik vind het fijn om betrokken te zijn bij de school 
van mijn kind. Dat was ik op de basisschool ook. Op Candea 
kun je meepraten en meedenken over het beleid van de 
school en je kunt signalen doorgeven. Van wat je thuis van 

Zit jij in groep 8? Dan breekt een spannende periode 
aan, want je gaat een middelbare school kiezen.  
Wij hopen dat je voor Candea kiest, maar dan moet 
je onze school wel eerst goed leren kennen. Daarom 
hebben we minimaatwerklessen en een open dag. 
En voor je ouders zijn er voorlichtingsavonden. 
 
Veel scholen in Arnhem en omgeving houden in november 
alvast een open dag. Candea doet dat op woensdag 25 ja-
nuari. Volgens Wendy Arends, contactpersoon voor het ba-
sisonderwijs, is een open dag nu te vroeg: “Wij denken dat 
een open dag zinvoller is als het advies van de basisschool 
binnen is. Dan kun je gericht gaan kijken op scholen die 
passen bij dat advies.” 
Maar Candea zit intussen natuurlijk niet stil. Na de herfst-
vakantie beginnen de minimaatwerklessen voor groep 7 
en 8. Wendy: “De minimaatwerklessen zijn hartstikke leuk. 
Je ervaart hoe het eraan toegaat op de middelbare school 
en je krijgt drie echte lessen. Hiervoor hebben we een mix 
van ‘gewone’ en bijzondere vakken. Dus bijvoorbeeld wis-
kunde, Frans, scheikunde of Latijn, maar ook robotica, fo-
tografie of mindsettraining.” De maatwerklessen lopen 
door tot maart/april. De inschrijving gaat via je basis-
school. 
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Candea heeft de periode voor de herfstvakantie 
afgesloten met een CAN-week met veel aan-
dacht voor loopbaanoriëntatie- en begeleiding. 
Met andere woorden: wat ga je doen ná het 
Candea College. Een spectaculair onderdeel 
was de Logistieke Roadshow. Leerlingen kon-
den via challenges ontdekken of de logistiek 
iets voor hen is. 

De Logistieke Roadshow stond met een grote truck eerst 
een dag aan de Eltensestraat voor de vmbo- en mavoleer-
lingen en later nog een dag aan de Saturnus voor de ha-
voleerlingen.  
“De logistiek is een branche met enorm veel werkgele-
genheid. Je denkt misschien vooral aan chauffeurs, maar 
er zijn ook planners en logistieke managers nodig. Oplei-
dingen voor de logistiek heb je op zowel mbo- als hbo-
niveau. Veel leerlingen weten niet dat je in de logistiek 
bijna een baangarantie hebt”, vertelt Candea-decaan Jan-
Hendrik de Jonge. 

ESCAPEROOM EN BAKFIETS 
Twee leerlingen die dat nu wel weten, zijn Gwenn Lippink-
hof en Niels Beskers. Ze zitten allebei in 3-kb. Gwenn vond 
de escaperoom de leukste challenge. Het verhaal was dat 
Hanwe, een bekende Nederlandse YouTuber met meer dan 
een miljoen volgers, een Rolex had besteld, maar niet op 
tijd had binnengekregen. “Het was vooral denkwerk: hoe 
laat je een busje zo rijden dat Hanwe ’s avonds op een 
feestje toch nog kon schitteren met zijn Rolex. We hadden 
dertien minuten nodig, wat volgens mij best snel was”, ver-
telt Gwenn. 
Niels moest met een klasgenoot binnen een kwartier zo-
veel mogelijk pakketjes bezorgen. Daarvoor was op de par-
keerplaats een parcours uitgezet. Niels: “We hadden 
allebei een walkietalkie. Hij moest mij vertellen hoe ik met 
de bakfiets moest rijden. We kwamen aan zestien pak-
ketjes. Het hadden er meer kunnen zijn, maar we moesten 
eerst nadenken hoe je het aanpakt. Dan kun je niks bezor-
gen. Het was leuk dat het ook een wedstrijdje was.” 

‘HEEL HARD WERKEN’ 
Gwenn en Niels geven aan veel geleerd te hebben van de 
Logistieke Roadshow. “Ik had er nooit bij stilgestaan dat 
er een heel systeem achter zit om een pakketje bij jou 
thuisbezorgd te krijgen. En dat het op allemaal verschil-
lende manieren kan. Sommige zijn heel sloom maar het 
kan ook heel snel, maar dat kost meer”, zegt Niels. Gwenn 
is iets anders opgevallen: “Dat het heel hard werken is.” 

WIE IS HIER DE BAAS?  
 Wie leiding wil geven, moet het zelf goed kunnen 

verdragen, zei ooit iemand op plechtige toon.  
Eigenlijk begreep ik het niet precies, maar ik was 
jong en dacht dat het dom was om door te vragen. 
Inmiddels ben ik al wat jaren rector en begin ik 
het, geloof ik, te begrijpen. Word baas van hon-
derd mensen en je krijgt er honderd leidinggeven-
den bij. Zeventien miljoen bondscoaches, dat.  
Je moet er maar tegen kunnen. Maar anderzijds, 
en dat begin ik te begrijpen, moet je je voordeel 
ermee doen. Adviezen zijn prachtig. Je kunt im-
mers niet alles overzien. In deze Candea Nieuws 
komen twee nieuwe adviseurs van me aan het 
woord, Lola en Mia, leerlingen uit 2-kb. Ze hebben 
het initiatief genomen om de social media van de 
school een impuls te geven met TikTok. Leerlingen 
met een nieuwe kijk, dat is schitterend. Want van 
wie is de school nu eigenlijk? Precies!

 
 DRS. L.H.M. (LÉON) LUCAS (rector)

Op Candea lopen tweedeklassers een dagje mee 
op het werk van hun ouders of een bekende. Het is 
voor veel leerlingen de eerste kennismaking met 
hoe het er ‘in het echt’ aan toegaat op een kantoor 
of in een bedrijf. Mia Voorbij en haar vriendin Lola 
van Til bleven op school, want Mia is de dochter 
van Candea’s communicatieadviseur Lara Voorbij.  
 
Lara sloeg daarmee twee vliegen in één klap. Haar doch-
ter had een stageplek en Lara zelf kon een element toe-
voegen aan de communicatie van de school. “Candea 
heeft een website en we zijn actief op Facebook en In-
stagram. Maar niet op TikTok, terwijl dat onder jongeren 
het populairst is. Dus ik heb Mia en Lola gevraagd om 
een TikTok-account voor Candea op te zetten. Daar heb-
ben zij veel meer voeling mee dan ik.” 
Lola en Mia hebben een berg werk verzet in één dag, 
want na afloop ís er een Candea-account op TikTok 
(@candea.college) en zijn er plannen om er echt een 
nieuw medium voor de school van te maken. Maar eerst 
vertelt Mia – voor de Facebookgeneratie – wat TikTok zo 
leuk maakt (“Superleuk, je blijft kijken”, verbetert Lola). 
Mia: “Het is een platform met alleen maar filmpjes ach-
ter elkaar. Meestal heel kort, vijftien seconden of zo, 
maar drie minuten kan ook. TikTok is leuker en aantrek-
kelijker dan andere platforms. Geloof me, iedereen die 
ik ken op school zit op TikTok.” 
Precies dat maakt TikTok perfect voor Candea. Lola: “Je 
kunt met een leuk filmpje feesten aankondigen of an-
dere leerlingen succes wensen met hun examen. We 
denken ook aan recabs. Dan maak je een korte samen-
vatting van bijvoorbeeld een schooldag of een kamp-
week. Eigenlijk is alles mogelijk.” 
Lola en Mia weten ook al hoe het verder moet. Lola: “We 
willen met leerlingen van alle leerjaren en opleidingen 
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CANDEA OP TIKTOK 

WETEN WAT ER SPEELT  
OP DE SCHOOL VAN JE KIND 

VOORLICHTINGSAVONDEN, MINIMAATWERK...

iedere maand gaan zitten om te bespreken wat we gaan 
doen. En we moeten afspraken maken over wat wel en 
niet mag. Zoals niet discrimineren, geen dingen doen 
die ongepast zijn en filmpjes of foto’s van anderen alleen 
met toestemming plaatsen.” 
De meiden hebben duidelijk een leuke dag gehad. Voor 
Mia was het bijzonder om te zien wat het werk van haar 
moeder inhoudt. “Ze moet veel mailen en dingen op het 
scherm te doen. Ze is drukker dan ik dacht. Ik zou het 
niet volhouden, want het is te veel stilzitten, maar ik vond 
het wel leuk om ‘de andere kant’ van de school te zien. 
We zijn zelfs in de lerarenkamer geweest.” 
Ook Lara vond de dag met haar dochter en Lola heel leuk. 
“Ik moest een beetje in de rol van docent kruipen, want 
je moet heel duidelijk uitleggen wat de opdracht is en 
hoe ze die stap voor stap kunnen uitvoeren. Maar ze heb-
ben het fantastisch gedaan, want we zijn op TikTok!”

LEREN HOE DAT PAKKETJE 
BIJ JOU THUIS KOMT

AGENDA

31 okt. Begin minimaatwerklessen. 1 en 22 nov. 
Sportoriëntatie 5-havo en 6-vwo. 4 nov. Hallo-
weenfeest lj. 1/2 (19.30 uur). 7 nov. Inschrijving 
maatwerk periode 2 (Sat., vanaf 7.00 uur). 8 nov. 
Inschrijving maatwerk periode 2 (Sat., tot 23.00 
uur). Voorlichtingsavond (zie artikel, ook 9, 16 en 
17 nov.). 9 nov. Begin toetsweek havo/vwo-boven-
bouw. Inschrijving maatwerk periode 2 (Elt., vanaf 
7.00 uur). 10 nov. Inschrijving maatwerk periode 2 
(Elt., tot 23.00 uur). 14/15 nov. Toetsweek havo/ 
vwo-bovenbouw. 17 nov. Herkansingen 4-mavo.  
18 nov. Try-out Radboud 4-vwo. 19 nov. Pa en ma 
in de schoolbanken. 21 nov. Begin maatwerk-
periode 2. Begin kernvak op niveau lj. 1 periode 2. 
Herkansingen 4-bb/kb. Presentatie technasium 1-
havo/ vwo. Hbo-bezoek 5-havo en 6-vwo. 22 nov. 
Project Eerste Wereldoorlog 4-bb/kb/mavo (t/m 
25 nov.). ALV oudervereniging (zie artikel).

WORDT HET DE LOGISTIEK? 
De grote vraag is of Gwenn en Niels gaan kiezen voor een 
toekomst in de logistiek. Ehm… die kans is niet zo groot. 
Gwenn: “Ik vond het hartstikke leuk, maar mijn keuze voor 
de zorg staat vast. Ik wil iets met kinderen of gehandicap-
ten doen.” Niels is iets minder zeker, maar daar schiet de 

logistiek weinig mee op. “Ik wil ook de zorg in, maar dat 
kan nog veranderen. De kans dat het dan de logistiek 
wordt, is heel klein.” 
Dat is volgens decaan Jan-Hendrik de Jonge geen pro-
bleem: “Het is ook belangrijk dat leerlingen ontdekken wat 
ze níet willen.” 

In november zijn er vier voorlichtingsavonden voor ouders 
van kinderen in groep 8 (en 7). “We hebben aparte avon-
den over vmbo-(s)bb tot en met mavo/havo op de Elten-
sestraat en voor mavo/havo en havo/vwo op Saturnus.    
Iedere voorlichting houden we twee keer. Ouders kunnen 
rekenen op algemene informatie en er is veel gelegenheid 
om vragen te stellen”, vertelt Wendy. Zij en haar collega-
contactpersoon Odette Westerveld zijn vanzelfsprekend 
ook aanwezig.  
Alle avonden duren van 19.30 tot 21.00 uur (inloop met kof-
fie/thee/lekkers vanaf 19.15 uur). Aanmelden is niet nodig. 
De mavo/havo-klassen hebben volgend schooljaar les op 
de locatie Saturnus. Bij een (verwacht) mavo/havo-advies 
kunt u kiezen tussen de voorlichtingsavonden op Saturnus 
en Eltensestraat of beide bezoeken. 
 
Dinsdag 8 november: vmbo-mavo en mavo/havo  
(Eltensestraat 8, Duiven). 
Woensdag 9 november: havo-vwo en mavo/havo  
(Saturnus 1, Duiven). 
Woensdag 16 november: vmbo-mavo en mavo/havo  
(Eltensestraat 8, Duiven). 
Donderdag 17 november: havo-vwo en mavo/havo  
(Saturnus 1, Duiven).

je kind hoort of van andere ouders. Als lid van de ouderraad 
weet je wat er speelt op school.”  
De ouderraad is op zoek naar versterking. Lid zijn van de 
ouderraad is niet alleen vergaderen. “We organiseren leuke 
activiteiten om ouders te betrekken bij de wereld van hun 
kind. Denk aan thema-avonden over positief motiveren.” 
 
‘DIGITAAL SCHOOLPLEIN’ 
Ouders die zich wel willen inzetten maar geen tijd hebben 
voor de ouderraad, kunnen hun stem laten horen via de 
achterban. Dan word je een paar keer per jaar gevraagd 
om een aantal vragen te beantwoorden over een actueel 
onderwerp, zoals het mentoraat, de roosters of het pest-
protocol. “Basisscholen hebben veel contact met ouders, 
omdat ze helpen bij activiteiten en regelmatig op het 
schoolplein staan. Op Candea is dat minder. De achterban 
is een soort digitaal schoolplein”, zegt Vivie. 
Wil je meer weten over de oudervereniging en de ouder-
raad. Kijk dan op de vernieuwde website, die te bereiken is 

via www.candea.nl/ouders/ouderraad. Of beter nog: kom 
naar de algemene ledenvergadering op dinsdag 22 novem-
ber (vanaf 19.30 uur, locatie Eltensestraat). Dan ontmoet je 
de ouderraad en andere ouders. Natuurlijk is de ouderraad 
benieuwd naar jouw ideeën en feedback. Vooraf aanmel-
den is niet nodig.


