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Het Calvĳn College
De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwĳs is best een hele stap. Veel dingen
gaan veranderen. Zo moet je vaak verder reizen,
met de bus of op de ﬁets. Ook krĳg je te maken

Leuke en
leerzame tijd
met verschillende docenten die allemaal weer in
een ander lokaal lesgeven. Wĳ gaan ons er met
elkaar voor inzetten dat je snel kunt wennen aan
deze veranderingen en dat je een leuke en leerzame
tĳd gaat beleven op het Calvĳn College!

In het kort is het Calvĳn College:
• Een school waar we elke dag luisteren naar Gods
boodschap in de Bijbel.
• Een school waar we samen ontdekken wat de Bijbel
ons leert over de keuzes in het leven.
• Een school die opvalt in persoonlijke aandacht en
maatwerk
• Een school waar we het belangrijk vinden
dat jij je prettig voelt in de klas en we ons met
elkaar verbonden weten (relatie gaat hier vóór
prestatie).
• Een school waar goed onderwijs gegeven wordt
dat jou voorbereidt op een plaats in de maatschappij.
Samengevat:
• Helder in identiteit
• Sterk in kwaliteit
• Zorg een prioriteit

Identiteit

GERICHT OP JE TOEKOMST

Wie ben je en waar koers je op af? Wat betekent het
om christen te zĳn? Samen denken we hierover na.
We bereiden je voor op een plek in de samenleving.
Met de Bĳbel als kompas.

Reformatorische school,
wat betekent dat?
Als je naar het Calvĳn College komt, stap je
binnen in een reformatorische school. Dat
betekent dat het geloof een belangrĳke plaats
inneemt. We beginnen de dag met Bĳbellezen en
niet alleen bĳ godsdienst, maar ook bĳ de andere

vakken is er aandacht voor vorming. Vanuit de
Bĳbel helpen wĳ jou met het ontwikkelen van een
christelĳke levensstĳl. Het allerbelangrĳkste in je
leven is natuurlĳk dat je de Heere Jezus als Borg
en Zaligmaker kent.

Welk onderwĳs hebben we?
Je kunt op het Calvĳn College in klas 1 en 2 terecht voor onderwĳs op vier niveaus: stream 1 tot
en met 4. Daarnaast bieden we praktĳkonderwĳs
en gymnasium.
Elk niveau heeft weer zijn eigen moeilijkheidsgraad
en manier van lesgeven. We gaan er kort op in.
Op onze website vind je meer info.
Streams
Als je naar stream 1 gaat, krijg je les op havo-/
atheneumniveau. Je bereidt je dus voor op havo of
atheneum in klas 3. Deze stream is vooral gericht op
leerlingen die goed met hun hoofd kunnen werken
(denken). Ook krijg je een test, waarna je mogelijk
mee gaat doen aan plusprojecten. Dit zijn uitdagende
en verdiepende opdrachten waar je zelfstandig aan
mag werken tijdens een aantal lesuren. Voorbeelden
van plusprojecten zijn Spaans, Hebreeuws, robotica, programmeren, gastronomie en sterrenkunde.
Ga naar de website voor meer informatie over het
aanbod.
Als je naar stream 2 gaat, krijg je les op vmbo k/tl-niveau (kaderberoepsgerichte/theoretische leerweg). Je
bereidt je voor op de tl+-route in klas 3. De tl+-route
is een mooie mix van denken en doen. Je krijgt een
praktisch vak naast alle theorievakken. Dit vak heet
dienstverlening & producten. Je leert hier websites
bouwen, activiteiten organiseren, koken en nog veel
meer. Met het diploma kun je naar het mbo of de
havo.

Als je naar stream 3 gaat, krijg je les op vmbo bbniveau (basisberoepsgericht). Als je hoog scoort, kun
je sommige vakken aangeboden krijgen op kb-niveau
(kaderberoepsgericht). Je gaat in klas 3 de basisberoepsgerichte leerweg (bb) of de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) volgen. Deze stream is vooral
gericht op leerlingen die graag met hun handen
werken (doen). In klas 1 en 2 krijg je al veel praktijk in
een richting die je zelf mag kiezen.
Stream 4 is voor de leerlingen die op de basisschool
veel extra begeleiding krijgen in het leren. Wij willen
deze begeleiding graag voortzetten. Hiervoor kun je
terecht op de locatie Krabbendijke Appelstraat. Meer
informatie over stream 4 is te vinden op de website
of te verkrijgen via de heer H.G. de Witte: wit@
calvijncollege.nl.
Het kan voorkomen dat er klassen zijn waarin twee
streams gecombineerd worden, zogenaamde combiof kansklassen.
Praktĳkonderwĳs
Als theorie best moeilijk voor je is en je merkt dat het
beter bij je past om heel veel praktisch onderwijs te
krijgen, dan is het pro (praktijkonderwijs) wellicht iets
voor jou. Dit praktijkonderwijs wordt gegeven op de
locatie Krabbendijke Appelstraat. Ook hiervoor geldt
een aparte toelatingsprocedure. Je kunt binnen het
pro een diploma halen dat directe toegang geeft tot
de arbeidsmarkt. In de laatste twee jaar kun je een
entree-opleiding volgen, een opleiding op mbo-

niveau 1. Meer informatie is te vinden op de website of te verkrijgen via de heer A. Trouwborst: trw@
calvijncollege.nl.
Gymnasium
Heb je een vwo-advies gekregen en wil je extra uitdaging? Dan kun je ook voor het gymnasium kiezen met
Latijn en Grieks en extra aandacht voor wetenschap,
cultuur en onderzoek. Dit wordt aangeboden in Goes
en duurt zes jaar. Voor het gymnasium geldt een
aparte toelatingsprocedure. We kijken samen of dit
onderwijs bij jou past. Na het gymnasium kun je naar
de universiteit. Meer informatie is te vinden op de
website of te verkrijgen via de heer J. Karkdijk,
kar@calvijncollege.nl.

Allround/rebound
Het Calvijn College kent ook een allround-/reboundvoorziening voor leerlingen met gedrags-, structuuren sociaal-emotionele problemen.
Vervolg in klas 3
Ben je een stream-1 leerling, dan blijf je op locatie
Goes Klein Frankrijk. Ben je een stream 2-leerling,
dan ga je in de meeste gevallen vanaf klas 3 (opnieuw) naar locatie Goes Stationspark. Ben je een
stream 3-leerling, dan vervolg je je schoolloopbaan
op de locatie Krabbendijke Kerkpolder.
De havo duurt in totaal vijf jaar. De havo is voor leerlingen die redelijk zelfstandig kunnen werken en vrij
snel kunnen leren. Je hebt best veel leerboeken. Ook
ga je steeds meer je studie zelf plannen. Na de havo
kun je naar het hbo.
Er is ook een vakhavo.. Dat is een havo-opleiding met
praktijk. Je krijgt niet alleen de gebruikelijke vakken,
maar ook één dag in de week een praktijkprogramma. De vakhavo begint in klas 2. Op de vakhavo werk
je aan opdrachten uit verschillende technische beroepenvelden: bouwen, wonen en interieur, metaal,
installeren en elektro en mogelijk ook procestechniek.
In klas 2 en 3 leer je in een werkplaats op school, in
klas 4 en 5 voornamelijk in een bedrijf. De vakhavo
biedt een goede aansluiting op alle hbo-opleidingen.

Het atheneum duurt zes jaar. Het atheneum is voor
leerlingen die theorie echt leuk vinden en ook snel
en zelfstandig kunnen leren. Na het atheneum kun je
naar de universiteit.
De stream 3-leerlingen gaan naar de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg in
Krabbendijke, locatie Kerkpolder. Je krijgt hier bijna
de helft van je schoolloopbaan les binnen de praktijkafdeling van jouw keuze. Met het diploma kun je
naar het mbo.
Activiteiten
Het onderwijs krijg je natuurlijk vooral in het klaslokaal. Toch zijn er ook nog veel andere manieren
waarop je kunt leren. Daarom
organiseren we altijd een aantal activiteiten die anders zijn dan normale lessen.
In klas 1 ga je op kamp. Daarnaast zijn er elk jaar diverse dagexcursies naar verschillende bestemmingen.
In klas 3 loop je enkele dagen stage.

Boeken, kluisje, huiswerk en smartphone
Alle boeken die je nodig hebt, krijg je via school. Elke
dag neem je je boeken mee van huis naar school en
weer terug. Kijk daarom goed op je rooster welke
vakken je hebt. Je kunt ook een kluisje huren, waarin
je bijvoorbeeld je boeken bewaart. Zo’n kluisje kun je
huren op de locaties Klein Frankrijk en Stationspark.
Natuurlijk krijg je ook huiswerk, dat schrijf je in je tijdplanner. Thuis ga je daarmee aan de slag. Op school
bespreek je het huiswerk met je leraar of krijg je een
overhoring.
De smartphone is op school niet toegestaan. We
gaan hierbij uit van de regel ‘Thuis of in de kluis!’.
Je kunt daarvoor een speciaal smartphonekluisje
aanvragen. Je ouders kunnen hun eigen (mobiele)
telefoonnummer doorgeven, waardoor berichten van
school niet gemist worden.
Busvervoer
Als je ver van school woont, moet je misschien wel
met de bus naar school. Je hebt dan een persoonlijke
OV-kaart met Zeeland Voordeel nodig. Voor meer
informatie hierover en voor het aanvragen van deze
kaart verwijzen we je naar www.zeelandvoordeel.nl.

Routes in de ‘grote’ school
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Kwaliteit

ONTDEK JE TALENT!

Je hebt talenten gekregen. Wĳ helpen jou om die te
ontdekken en te ontwikkelen. Iedereen is anders.
Samen zoeken we daarom naar wat het beste bĳ jou past.

Welke begeleiding kun je krĳgen?
Leraren hebben echte aandacht voor je en willen je
precies bieden wat je nodig hebt: uitdaging én hulp.
Elke klas heeft een mentor. Met je mentor bespreek je
hoe het op school gaat. De mentor begeleidt je. Hij geeft
je tips voor het maken van je huiswerk, maar ook voor
keuzes die je moet maken voor de toekomst. Hij voert
een gesprekje met je waarin je kunt vertellen wat voor jou
belangrijk is. Samen met de mentor zorg je voor een leuke sfeer in de klas. Als er gepest wordt, doet de mentor
er alles aan om dit op te lossen.
Er zĳn nog andere manieren waarop je begeleid kunt
worden:
• Als je lezen, spelling of rekenen erg moeilijk vindt, krijg
je extra hulp van de onderwijsassistent/leerlingbegeleider.
• Ook met huiswerk of het leren plannen kun je door
de onderwijsassistent geholpen worden.
• Wanneer je last hebt van faalangst of als je het moei-

•
•

•

•

lijk vindt om met andere mensen om te gaan, kun
je de faalangsttraining/sociale vaardigheidstraining
volgen.
Als je dyslexie hebt, krijg je hulp en aanpassingen zodat
je er beter mee om kunt gaan.
Als je graag een keer wilt praten over dingen in je
leven die je moeilijk vindt, dan kun je een gesprekje
voeren met de vertrouwensmentor.
Vind jij het in de klas en op de gang wel erg druk
en ‘overspoelt’ de school jou? Dan is het voor jou
mogelijk om in een aparte ruimte in alle rust te werken
en begeleiding te krijgen. Een begeleider helpt je ook
om overzicht te houden in je werk.
Heb je een lichamelijke beperking of heb je problemen die je schoolprestaties erg beïnvloeden?
Ook dan helpen we je graag verder.

We vinden het belangrijk dat jij goed geholpen wordt op
school, met welke problemen dan ook.

Ontspanning
In de lessen wordt er hard gewerkt en veel geleerd.
Dan heb je ook je ontspanning nodig.

•
•

•

Voor de sportieve leerlingen hebben we een pannakooi waarin je lekker kunt voetballen. Je kunt ook
gaan basketballen of tafeltennissen.

•

In de kantine en uit de automaten kun je lekkere
dingen kopen.
Samen met je mentor heb je een klassenavond, zodat
je met de klas een leuke en gezellige avond beleeft.
We hebben een mediatheek waar je boeken kunt
lenen of zelfstandig kunt werken op de computer.

Zorg

WE LEREN SÁMEN!

Je wordt op het Calvĳn gezien en gewaardeerd.
We voelen ons verbonden. Leren doe je sámen
met je docenten en klasgenoten. Dat motiveert!

Welkom!
In Goes staan drie locaties van het
Calvĳn College. Nu zeg je misschien,
waarom drie locaties? Dit komt doordat we veel leerlingen hebben die bĳ
ons naar school willen komen, zo’n
1500! We willen jou het onderwĳs
geven dat het beste bĳ jou past,
daarom is het ﬁjn dat we drie locaties hebben. Iedere locatie heeft zĳn
eigen onderwĳs.
De locatie Klein Frankrijk is de grootste
locatie van het Calvijn College. Iedere
dag komen er ongeveer 1200 leerlingen naar deze locatie toe. Op deze
locatie zitten vrijwel alleen havo- en
vwo-leerlingen. Het vwo bestaat uit
atheneum- en gymnasiumleerlingen.
Veel van de leerlingen komen uit andere delen van Zeeland. Daardoor staan
er dagelijks bussen voor of in de buurt
van de school. Het betekent ook dat
we hier leerlingen hebben van 18 en
soms 19 jaar! Dat is best een verschil
als je zelf 12 bent, maar dat went snel.
Ben jij nieuwsgierig wat nu eigenlijk de

havo of het atheneum is? Op bladzijde
9 wordt dit aan je uitgelegd.
Leerling voor jou
We vinden het belangrijk dat je je snel
thuis voelt. We hebben daarom aan
elke eerste en tweede klas een oudere
leerling gekoppeld die je met dingen
kan helpen. Dat noemen we de LVJ-er
(Leerling Voor Jou). Die kan je ook helpen als je je niet veilig voelt of als je
ruzie krijgt met iemand. We hopen natuurlijk dat dat niet gebeurt. De LVJ-er
maakt aan het begin van het schooljaar kennis met jouw klas. Je kent dan
meteen een oudere leerling van de
school. Dat geeft een vertrouwd gevoel. De LVJ-er kan je ook helpen om
dingen aan de vertrouwenspersoon te
vertellen of aan de mentor.
Noordhoeklaan
Onze locatie aan de Noordhoeklaan is
een locatie waar veel met de handen
wordt gewerkt. Op deze locatie zitten
rond de 100 leerlingen. Het grootste

Van harte welkom! Wij zijn meneer
Van Appeldoorn en meneer Van
Duivendijk, de locatiedirecteuren.

gedeelte hiervan volgt les in vmbo
stream 3. Deze locatie is te vergelijken
met jouw basisschool: iedereen kent
elkaar. De docenten geven meerdere
vakken, dus het kan zijn dat je leraar
Engels ook je wiskundeleraar is. De
klassen zijn op de Noordhoeklaan niet
zo groot. De docent kan iedere leerling dan beter helpen met het werk.
Je zult ontdekken dat leren toch beter
gaat dan je dacht. Soms is er ook een
onderwijsassistent in de klas, die helpt
met extra oefeningen.
Stationspark
Op locatie Stationspark zitten bijna 250
leerlingen. Als je vmbo stream 2 gaat
volgen, kom je waarschijnlijk op deze
locatie. Het is een gezellige school,
waarop alleen vmbo-leerlingen zitten.
Je krijgt hier les in veel verschillende
vakken, zodat jouw favoriete vak er
altijd bij zit. De school ligt vlak bij het
busstation en is dus goed bereikbaar
met het openbaar vervoer.
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Bezoekadressen
Locatie Goes Klein Frankrĳk
Klein Frankrijk 19
4461 ZN Goes
Locatie Goes Noordhoeklaan
Noordhoeklaan 88
4464 BB Goes
Locatie Goes Stationspark
Stationspark 25
4462 DZ Goes
Postadres
Postbus 362
4460 AT Goes
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Belangrĳke data
Woensdag 2 februari 2022 D.V. wordt
er een open avond georganiseerd. Je
krijgt hiervoor een aparte uitnodiging.
Woensdag 29 juni 2022 D.V. is de
kennismakingsavond voor alle nieuwe
leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).
Omdat we steeds te maken hebben
met coronamaatregelen, willen we je
vragen onze website goed in de gaten
te houden voor eventuele wijzigingen.

Meer weten?
Kijk dan eens op onze website,
www.calvijncollege.nl of bel (0113)
21 10 20. Mailen mag ook naar
bal@calvijncollege.nl.
Aanmelden
Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen je
digitaal aanmelden voor onze school
via onze website www.calvijncollege.
nl. Dit kan vanaf 1 januari 2022 D.V.
Zodra je bij onze school bent aangemeld, nemen wij contact op met de
basisschool om de verdere overdracht
te regelen.

Telefoon / e-mail
(0113) 21 10 20
info@calvijncollege.nl

www.calvijncollege.nl

Bekijk de campagnevideo’s
op onze website

