Nummer 1, september 2020

Nieuwsbrief BOVO
Mini Maatwerk

Trainingen en onderzoek

Op het Candea College vinden wij dat iedere
leerling uniek is en talent heeft. Van de lessentabellen is sinds vorig schooljaar gemiddeld
20% tot 30% onderwijstijd afgehaald. De vrijgekomen onderwijstijd wordt ingevuld met meer
mentoruren en maatwerklessen voor
leerlingen. Voor de maatwerklessen schrijven
leerlingen zich elke acht weken in voor lessen
in de categorieën ondersteuning, verrijking en
verdieping.

Na de herfstvakantie zullen we starten met de
Rots en Watertraining (voorheen: keitraining)
voor leerlingen uit groep acht. Leerlingen werken
tijdens zeven bijeenkomsten aan de onderdelen
sterk staan, gronden, centreren, balans, focus, rots
en water, rotshouding, waterhouding, tunnelhouding, strandhouding, grenzen en keuzes.
Opgeven van leerlingen kan via de e-mail naar
Marenka tot en met 7 oktober 2020.

Dit schooljaar hebben wij in plaats van mini lessen en VTB voor jullie leerlingen ook een
maatwerk aanbod op onze beide locaties: mini
maatwerk.

Ook de Opstaptraining zal dit schooljaar weer
georganiseerd worden. Deze training start in week
17 en is bedoeld voor leerlingen die het extreem
spannend vinden om naar de middelbare school te
gaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om leerlingen met
een diagnose binnen het autistisch spectrum of
sociaal angstige leerlingen. De training is enkel
bedoeld voor leerlingen die voor het Candea
College als vervolgschool hebben gekozen.
Opgeven van leerlingen kan alleen via jullie, dus
niet rechtstreeks door ouders. Aanmelden kan door
het aanmeldformulier Opstaptraining te mailen naar
Marenka, uiterlijk 4 april 2021.

Jullie ontvangen binnenkort hierover meer
informatie en een uitnodiging voor deze lessen.
Warme overdracht middag
De warme overdracht middag is woensdag
30 september aanstaande op locatie Saturnus.
Inloop vanaf 14.15 uur, we starten om 14.30
uur met een introductie op het nieuwe BoVo
door Eric Robbers. Hierna kunnen jullie met
mentoren de leerlingen bespreken.
Alle leerlingen die zijn opgegeven door jullie en
door mentoren staan op de lijst die jullie
binnenkort ontvangen via de e-mail.
We hopen jullie allen te zien!

Mochten jullie leerlingen hebben bij wie jullie
denken aan dyslexie, neem dan contact met ons
op.

Hartelijke groeten,
Eric Robbers & Marenka van Toor
Contactpersonen basisscholen

Agenda:












30 september 2020: Warme overdracht met leerkrachten groep 8 2019-2020 en mentoren lj.1 van
Candea College
7 oktober 2020: Deadline opgeven Rots en Watertraining
Na de herfstvakantie: Start Rots en Watertraining op locatie Eltensestraat, dagen en tijden volgen.
Na de herfstvakantie: Start Mini Maatwerk, meer informatie volgt.
18 november 2020 én 23 november 2020 Voorlichtingsavonden havo/vwo voor ouder(s)/verzorger(s)
van leerlingen groep 8. Locatie Saturnus, 19.30 uur.
16 november 2020 én 25 november 2020 Voorlichtingsavonden sb/bk/km/mh voor ouder(s)/
verzorger(s) van leerlingen groep 8. Locatie Eltensestraat, 19.30 uur.
27 januari 2021: Open Dag Candea College, beide locaties. 16.00-20.00 uur.
15 maart 2021: Deadline aanmelding leerlingen schooljaar 2021-2022 én deadline aanleveren OSO
4 april 2021: Deadline opgeven Opstaptraining
Week 17 2021: Start Opstaptraining
30 juni 2021: Kennismakingsmiddag op Candea College voor de nieuwe brugklassers (beide locaties)

