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Mini Maatwerk

Hoe gaat het nu met…

Vanaf maandag 9 november a.s. vinden elke
dag mini maatwerklessen plaats voor
leerlingen uit (groep 7) en groep 8.

Na een aantal weken hebben we op het Candea
College jullie oud-leerlingen die nu in groep negen
dan wel klas leerjaar één zitten gevraagd om te
laten weten wat hun ervaringen tot nu toe zijn.
Waar ze trots op zijn, waar ze beter in willen worden en welke resultaten ze graag met jullie willen
delen.

In de bijlage zien jullie het aanbod op al onze
locaties. Dit aanbod is er wekelijks (m.u.v. vakanties) in de periode november t/m maart.
De poster over mini-maatwerk zullen jullie via
de post ook op papier ontvangen zodat je de
poster kunt ophangen in je klas en leerlingen
ook echt met jou als leerkracht mini-maatwerk
kunnen kiezen.
Inschrijven voor mini-maatwerk kan door een
mail te sturen aan Marenka. Hierin vermelden:
aan welke les of lessen wil je deelnemen,
welke groep ((7), 8 of mix) er komt, welke
datums je met je groep komt en met hoeveel
leerlingen je wil komen. Graag voor min. twee
weken van te voren opgeven.

Wij komen graag bij jullie langs om de informatie
van jullie oud-leerlingen met jullie te delen. Graag
horen we wanneer we welkom zijn, klik hier om dit
aan te geven.
Als wij langskomen zullen wij voor iedere leerling
die nu in groep acht zit een Candea tas meebrengen met informatie over het Candea College, zodat
leerlingen zich goed kunnen voorbereiden op hun
volgende leerjaar in het voortgezet onderwijs.
In de bijlage vind je tevens een Powerpoint
presentatie over het Candea College.
Altijd handig om te hebben!
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Wij willen jullie hartelijk bedanken voor alle
reacties die wij hebben ontvangen op alle
dromen gericht op soepele overgangen. Wij
blijven graag van jullie horen!

Op de website www.candea.nl staat bij:
groep 7 + 8 > informatie voor collega’s PO deze
nieuwsbrief. Ook vind je er o.a. een artikel over
maatwerk en een aanmeldformulier voor de
opstaptraining.

Wij zullen als de meeste reacties binnen zijn,
zorgen voor een terugkoppeling. Op dat
moment zullen we ook proberen scholen te
koppelen die een gezamenlijke droom hebben
die zij samen met het Candea College gaan
realiseren.
Het zou wel fantastisch zijn als over een week
of vier al een aantal dromen op de drempel van
werkelijkheid staan.
Padlet nog niet ingevuld, dit kan nog steeds,
klik hier en laat van je horen.
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