Nieuwsbrief Decanaat
Belangrijke data
Kennismakingsavonden:
• maandag 11 september
Mavo 1 en 2 (Eltensestraat)
Havo 1 en 2 (Saturnus)

Decanen Candea
v.l.n.r.:
Rosalien Stevens,
Jan-Hendrik de
Jonge, Ton Wenink,
Jos Meijer, Margit
Gasseling.

Nieuws van de decaan
Ook dit schooljaar willen we u als
ouders weer rechtstreeks informeren
over alles rondom de loopbaankeuzes
van uw kinderen.

willen brengen. Denk aan open
dagen, beroepenmarkt, uiterlijke
inschrijfdata van opleidingen, en
dergelijke.

We vinden het met elkaar belangrijk
dat u weet wat we samen met de
leerlingen ondernemen. Dat geeft thuis
wellicht ook meer gespreksstof over
het keuzeproces.

Mocht u daarnaast zelf nog vragen
of opmerkingen hebben, dan
nodigen we u uit om contact op te
nemen. Van harte welkom!

Daarnaast zijn er genoeg belangrijke
data die we bij u onder de aandacht

Hartelijk groet, namens het hele
decanenteam.

Download hier de brief van het Ministerie van OC&W
aan alle examenkandidaten

Contact mavo / vmbo
Jos Meijer
decaan mavo
j.meijer@candea.nl
0316-567859
di/wo/do/vr

Contact social media
@candeadecaan
nl.linkedin.com/in/candeadecaan

Margit Gasseling
decaan vmbo / mavo
m.gasseling@candea.nl
0316-567815
ma/di/do/vr

• dinsdag 12 september
Vmbo 1 en 2 (Eltensestraat)
Havo / Vwo 3 (Saturnus)
incl. korte inleiding decaan
• woensdag 13 september
Havo 5 (Saturnus)
Vwo 5 en 6 (Saturnus)
• maandag 18 september
Mavo 3 en 4 (Eltensestraat)
incl. korte inleiding decaan
Vwo 1 en 2 (Saturnus)
• dinsdag 19 september
Vmbo 3 en 4 (Eltensestraat)
Havo 4 (Saturnus)
incl. korte inleiding decaan

@Nibud:
‘Vers van de pers!
De Geldwijzer
Studenten met de
nieuwste regelingen
en bedragen. Ook
gratis verkrijgbaar
als download'

U vindt ons ook
via candea.nl
Op de nieuwe website vind u
ook onze gegevens en onze
nieuwsbrieven van dit
schooljaar.

Qompas ook in 3, 4 en 5 havo
Op de havo zijn we gestart met
de keuze-ondersteuning van
Qompas. Hierin doorlopen de
leerlingen een stappenplan
waarin alle relevante informatie
aan bod komt.

Leerlingen starten met Qompas

Voor alle leerlingen in havo 3 is
er ook een oudermodule
beschikbaar, die ook de
komende jaren geldig blijft.

Voor de bovenbouw is deze
oudermodule geen onderdeel
van het totaalpakket. U kunt
voor €7,50 zelf wel de module
alsnog aanschaffen.
Havo 5 start niet met een
stappenplan, omdat de meesten
al bijna zeker zijn van een
vervolg. Zij maken wel gebruik
van de zoekfaciliteiten van
Qompas.

Contact havo / vwo
Ton Wenink
decaan vwo
t.wenink@candea.nl
0316-367858
ma/wo/do

Jan-Hendrik de Jonge
decaan havo / vwo
jh.dejonge@candea.nl
0316-367857
ma/di/do/vr

Rosalien Stevens
decaan havo
r.stevens@candea.nl
0316-367857
di/wo/do/vr

DUO voorlichting over studiegeld:
Webinar* Studiefinanciering
Wanneer:
Tzt opgeven via:

5 oktober, 19:30-20:15
duo.nl/webinar

*Een webinar is een online informatiesessie waaraan u thuis via de
computer kunt deelnemen. U hoort en ziet de sprekers en u kunt
deelnemen via het typen van vragen in een chatbox. De webinar wordt
opgenomen, zodat u deze later nog eens rustig kunt terugkijken.

Nog meer info over ouders en studiekeuze:
weblog.wur.nl/studiekeuzekind
www.studiekeuze123.nl

Web-klik-tip:

e-magazine
studiekeuze123
voor ouders
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