Nieuwsbrief Decanaat
Belangrijke data
• Aanmelden vervolgstudie
MBO voor 1 april
HBO / WO voor 1 mei
• Speeddaten Professonals
wo. 28 februari,
18:30-20:30 VanderValk
Meer info

Speeddaten met
Professionals

Speeddaten met Professionals
De Rotary’s Duiven en Zevenaar
hebben opnieuw het initiatief
genomen om hun netwerk
beschikbaar te stellen voor de
leerlingen van het Candea en het
Liemers College. Voorgaande jaren
heeft dit geresulteerd in een super
leuke ontmoeting tussen de
professionals en onze bovenbouwleerlingen.

28 februari 18:30-20:30

• Open dagen
Saxion, 14+21+28 maart
HAN, 10+17 maart
RijnIJssel, 13 maart
Astrum College, 13 maart
Helicon, 20 maart
Aeres Velp, 10 april
Meer open dagen

U bent samen met uw zoon of
dochter van harte welkom! Via
deze link kunt u het informatieboekje downloaden (pdf).
Tip: Havo 4 heeft voor vhbo een
interviewopdracht gekregen.
Deze speeddate kunnen ze ook
daarvoor goed gebruiken.

Ook dit jaar organiseren wij daarom Ouders en leerlingen waren erg
opnieuw een avond in het
vorige jaren erg enthousiast en
VanderValk op:
daarom: van harte aanbevolen.

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

@BenTiggelaar_BT:
‘Wat als je in 5HAVO
of 6VWO zit en je hebt
nog geen idee wat je
hierna gaat doen?
Tips van een
ervaringsdeskundige'

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

Try-Out Radboud met vwo4
Op 2 februari zijn we met vwo 4
naar Nijmegen geweest.
’s Morgens hebben zij het Afrika
Museum bezocht en ’s middags
werden we ontvangen op de
Radboud Universiteit.

Ontvangst v4 leerlingen in Nijmegen

Na een uitgebreide toelichting van
een paar studenten over de
universiteit en het studentenleven,

kregen zij een proefcollege en
een uitgebreide rondleiding over
het campusterrein. Het was een
concrete kennismaking met een
universiteit. Het is belangrijk dat
de zoektocht naar een
passende studie al wordt
opgestart. Vraag daarom naar
de ervaringen van deze middag!

Contact havo / vwo
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

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

Voorlichting over studiegeld:
Webinar Studiefinanciering van DUO
Kijk het terug via: duo.nl/webinar

Nog 9 weken tot 1 mei:
de uiterste aanmelddatum
voor het HBO en WO…

Web-klik-tip:

 studies in het MBO
 nieuw: alle open dagen
ook op de candea-site
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