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Beste collega,
Dit jaar is een bijzonder jaar in alle opzichten. Ondanks de huidige corona-situatie
vinden we het wel belangrijk om in verbinding te blijven met onze collega’s in het
basisonderwijs.
Er vindt vooralsnog een aantal activiteiten plaats waarover wij u graag zouden willen
informeren. Wij willen vermelden dat bij alle gelegenheden de Corona-maatregelen in
acht worden genomen. Wij hopen u op deze momenten te verwelkomen bij ons op het
Kempenhorst College, met inachtneming van de richtlijnen. Voor alle activiteiten geldt
natuurlijk dat deze nog steeds onder voorbehoud zijn en dat we alleen mensen
ontvangen die klachtenvrij zijn.
BOVO-overleg
Dit is een bijeenkomst voor geïnteresseerden uit het Primair Onderwijs. Na een plenair
gedeelte kunt u een aantal presentaties naar keuze bijwonen. U kunt dan kiezen uit
verschillende onderwerpen: ondersteuningsstructuur op onze school, onderwijskundig
rapport, inzicht in verschillende leerwegen, sterk techniekonderwijs en u kunt een
rondleiding krijgen door onze school. Een specifieke uitnodiging voor het BOVO-overleg
inclusief het programma ontvangt u binnenkort. Een aanmelding vooraf is niet nodig. Op
de avond zelf registreren we uw aanwezigheid.
OoKE-dag
Tijdens de jaarlijkse Onderwijs op Kempenhorst (OoKe)-dag kunnen leerlingen uit groep 8
kennismaken met de activiteiten op het Kempenhorst College. De leerlingen worden
uitgenodigd om drie rondes van 40 minuten deel te nemen aan activiteiten. U ontvangt
nog een specifieke uitnodiging en brief met informatie voor de OoKE-dag. Op de website
komt ook informatie te staan over de mogelijkheid tot het digitaal aanmelden voor de
OoKe-dag.

Open avond
Tijdens deze avond bent u van harte welkom om onze school te bezoeken. Dit jaar
organiseren we een open avond in plaats van een open dag.
Onderwijskundig rapport en (vroeg)aanmeldingen
Dit schooljaar zijn er geen vroegaanmeldingen, maar vinden er wel oriënterende
gesprekken plaats voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Deze oriënterende
gesprekken vinden plaats vanaf 26 oktober t/m medio februari. Ouders kunnen voor een
oriënterend gesprek vanaf eind september een afspraak inplannen via de administratie
van onze school.
Daarnaast hebben we een verzoek aan de leerkrachten van groep 8. Het is voor ons heel
belangrijk om de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen zo goed mogelijk in beeld te
krijgen. We gaan daarom zeker met de leerkracht van groep 8 in gesprek en kunnen
hiermee niet wachten tot na de definitieve aanmelding in maart. Het zou ontzettend
helpend zijn als de onderwijskundige rapporten van deze leerlingen al voor 1 maart
beschikbaar zijn, omdat dit een goed algemeen beeld geeft en ondersteunend is bij het
gesprek. Ingevulde onderwijskundige rapporten, overzichten van didactische resultaten
of onderzoeksrapporten kunnen natuurlijk ook door de ouders aan ons aangeleverd
worden tijdens het oriënterend gesprek. Indien mogelijk en toegestaan kunnen
bovengenoemde documenten ook gemaild worden naar dhr. Ferry Huijbers
(f.huijbers@kempenhorst.nl).
Na de definitieve aanmelding ontvangen we via de reguliere digitale weg de definitieve
versie van de rapporten. Op deze manier krijgen we goed zicht op de zorg voor de
individuele leerlingen en kunnen we de leerlingen op de juiste plek plaatsen.
In onderstaand schema staat een aantal belangrijke data. Wij hopen dat u deze data wilt
vrijhouden in uw agenda en deze data wilt communiceren met uw leerlingen.
Belangrijke avonden voor collega’s uit het Primair Onderwijs
BOVO-overleg
Donderdag 5 november 2020
(bezoek groep 8- leerkrachten &
16.15 – 20.00 uur (inclusief avondeten)
directieleden)
OoKE-dag
Donderdag 19 november 2020
(bezoek groep 8-leerlingen)
Dagdeel
Verspreiden promotiemateriaal onder
November 2020
basisscholen (folders, flyers, posters)
Open avond
Vrijdag 5 februari 2021
17.30 – 21.30 uur
Invoer/update didactische toetsen en
Voor 1 maart 2021
definitief onderwijskundig rapport (OKR)
(groep 8- leerkrachten)
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Belangrijke avonden voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen
Informatieavonden groep (7 &) 8
Woensdag 25 november 2020
(voor ouders)
19.30 uur
Informatieavond groep (7 &) 8
Woensdag 10 februari 2021
(voor ouders en nieuwe leerlingen)
19.00 uur
Aanmeldingsdagen
1 – 5 maart 2021
(voor ouders en nieuwe leerlingen)
Bevestiging van toelating en leerweg
Woensdag 14 april 2021
(voor nieuwe leerlingen)
Kennismakingsbijeenkomst
Woensdag 30 juni 2021
(voor nieuwe leerlingen)
Op www.kempenhorst.nl is onder de knop Groep 7/8 voor u en uw leerlingen informatie
beschikbaar over onze school en de mogelijkheden om kennis te maken met het
Kempenhorst College.
Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Rosalie de Kooning
Teamleider vmbo basis/kader onderbouw
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