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Intro
We leven middenin een wereld vol onzekerheden. De coronapandemie zet menige planning op de helling. Maar wij geloven
dat de HEERE regeert en dat Hem niets uit de hand loopt.
Op het Calvijn College wordt onderwijs gegeven in het verlengde
van de doopbelofte. Juist vorming maakt het bestaansrecht uit van
onze school. Iedere dag mag de Bijbel opengaan en ook in de vakken klinkt de identiteit door. Een voorrecht om leerlingen zo voor
te mogen bereiden op het staan als christen in de maatschappij.
Het Calvijn College staat voor vormend, persoonsgericht en
betrokken onderwijs. We hopen dat u dit in de praktijk ook zo
ervaart. Is dat niet zo, deel dat dan met ons. Zo houden we
elkaar scherp. Om het welzijn van uw kind, onze leerling.
Met deze schoolgids informeren we leerlingen, ouders/verzorgers en andere belanghebbenden over ons onderwijsaanbod,
identiteit, kwaliteit en zorg. Verder komen praktische zaken aan
bod, zoals schooltijden, -regels, -kosten en contactgegevens.
Een goed schooljaar gewenst!
Met vriendelijke groet,
namens het hele team,
J. Bakker
voorzitter college van bestuur

Ga voor de uitgebreide gids naar schoolgids.calvijncollege.nl
Ga voor de adresgids naar het portaal
(inloggen via www.calvijncollege.nl)
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Schoolkarakter
Wat is nu typisch Calvijn College? Een hartelijke
betrokkenheid op elkaar vanuit een heldere
christelijke identiteit. Het uit zich in een sterk
accent op persoonlijke vorming en maatwerk in
uitdaging en ondersteuning.
Drie karakteristieken:
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.
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.

We hechten naast opleiding
veel belang aan
persoonlijke vorming

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!
De slogan onder het logo luidt niet voor niets ‘Waar
we samen leren’.

DOEL VAN DE SCHOOL
“In afhankelijkheid van de zegen des Heeren
die opleiding en vorming verzorgen waarin
de Heere geëerd wordt, waardoor leerlingen
mogen komen tot een leven in de vreze des
Heeren en toegerust worden tot het functioneren overeenkomstig de eis van de Wet Gods in
gezin, kerk en maatschappij.”

AANBOD VAN DE SCHOOL
Identiteit (pag. 7)
Kwaliteit (pag. 9)
Zorg (pag. 10)
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Onderwijsaanbod
Het Calvijn College heeft een breed onderwijsaanbod.
In Goes, Krabbendijke, Middelburg en Tholen wordt in
de eerste twee leerjaren gelijksoortig onderwijs op drie
verschillende niveaus gegeven.
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Onderwijsaanbod per locatie
•
Goes Klein Frankrijk: onderbouw stream 1 en gymnasium; bovenbouw havo, atheneum en gymnasium
•
Goes Noordhoeklaan: onderbouw stream 3
•
Goes Stationspark: onderbouw stream 2,
bovenbouw vmbo tl+
•
Krabbendijke Appelstraat: onderbouw stream 1-4,
bovenbouw vmbo tl+, pro, rebound/allround onderbouw
•
Krabbendijke Kerkpolder: bovenbouw vmbo kb /
bb, rebound/allround bovenbouw
•
Middelburg: onderbouw stream 1-3,
bovenbouw vmbo tl+
•
Tholen: onderbouw stream 1-3, bovenbouw vmbo
tl+
Soorten onderwijs
Het Calvijn College biedt pro (praktijkonderwijs), vmbo
(theoretische leerweg met een plus, kaderberoepsgerichte
en basisberoepsgerichte leerweg), lwoo (leerwegondersteunend onderwijs), havo (hoger algemeen voortgezet
onderwijs, inclusief een vakhavo), atheneum en gymnasium.
Op onze website vindt u een beschrijving per onderwijssoort.
Buitenlesactiviteiten
Buiten de lessen om worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals een- en meerdaagse excursies, (snuffel)stages,
klassenavonden, themadagen, schoolkoor, debatclub en
sporttoernooien. Niet alle activiteiten vinden plaats op elke

locatie en voor en met elke leerling. Dit is mede
afhankelijk van de leeftijd en van het type leerling.
Internationalisering
We leven in een multiculturele samenleving die steeds mondialer wordt. Wij willen onze leerlingen daar op voorbereiden. In dat kader lopen er diverse projecten op de locaties.

STREAMS IN DE ONDERBOUW
We kennen een verdeling in streams. Leerlingen
worden ingedeeld op basis van het advies van de
basisschool, de kenmerken uit het onderwijskundig
rapport en eventuele testgegevens.
•

•
•

•

stream 1: leerlingen die vanuit het basisonderwijs een atheneum- of havo-advies krijgen en leerlingen die een gemengd advies
havo/atheneum of vmbo tl+/ havo krijgen.
stream 2: leerlingen met een advies voor
vmbo tl+ of vmbo kb.
stream 3: leerlingen met een advies voor
vmbo bb en de meer praktische kb-leerlingen. In deze stream is er voor leerlingen met
maximaal twee leerachterstanden leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
stream 4: deze stream is bedoeld voor leerlingen met meer dan twee leerachterstanden
die met lwoo een vmbo-leerweg kunnen
volgen. Hiervoor geldt een toelatingsprocedure, waarvan in elk geval een test deel
uitmaakt, tenzij er al een geldige test ligt.

Identiteit
De christelijke identiteit doortrekt de hele
school. We beginnen de dag met de Bijbel
en niet alleen bij godsdienst, maar ook bij de
andere vakken en in buitenlesactiviteiten is er
aandacht voor vorming.
Gericht zijn op de verbinding aan het Woord
van God, dat geldt voor alles wat er binnen de
school gebeurt. We verwachten dat elke leerling
minimaal een voldoende voor godsdienst heeft
als jaarcijfer. Ook gelden er schoolbrede en locatiespecifieke gedragregels.
Toelatingsbeleid
Wij vinden het belangrijk dat ouders en school
als het gaat om identiteit op één lijn zitten. Wij
hebben daarom als regel dat een leerling op
het Calvijn College wordt toegelaten als hij of zij
afkomstig is van een reformatorische school en
de ouders lid zijn van één van de kerkgenootschappen die in de raad van toezicht vertegenwoordigd zijn. Is dat niet het geval, dan vindt een
toelatingsgesprek plaats.
Toerusting en vorming
Wij bereiden leerlingen voor op het functioneren als christen in een seculiere omgeving. We
begeleiden ze in het maken van verantwoorde
keuzes. Vraagstukken over het lijden, huwelijk
en gezin, ethiek en apologetiek komen daarbij
aan de orde. Het personeel bezint zich regelmatig op thema’s die actueel zijn in de leefwereld
van de leerlingen. Docenten hebben een rol als
identificatiefiguur. Daarnaast bieden we ouders
handvatten voor de opvoeding.
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Kwaliteit
Identiteit vraag kwaliteit, dat is in het kort het
uitgangspunt van waaruit we bezig zijn met de
kwaliteit van ons onderwijs. We streven ernaar
om op meetbare en merkbare wijze gestalte te
geven aan de schooldoelstelling.
Meetbare kwaliteit
Hieronder verstaan wij alle resultaten die te meten
zijn met toetsen, enquêtes en dergelijke. Verschillende afdelingen/locaties ontvingen het predicaat
Excellente School van de onderwijsinspectie. Ga voor
meer informatie hierover naar de pagina Schoolprestatieonderzoek op onze website. De slagingspercentages van de afgelopen jaren kunt u in de tabel
hieronder vinden. Voor gedetailleerde resultaten van
onze school verwijzen we u naar de website scholenopdekaart.nl.

Merkbare kwaliteit
Goed onderwijs verzorgen is meer dan het halen
van een acht voor het examen. Denk bijvoorbeeld
aan identiteitszaken, vorming, waarden, persoonlijke
aandacht, drijfveren van ons personeel en maatwerk.
Die aspecten proberen we merkbaar en zichtbaar te
maken in onze school.

We vinden het werken
aan professionalisering
erg belangrijk
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Omdat de kwaliteit van het onderwijs met name bepaald wordt door de kwaliteit van de docent, vinden
we het werken aan professionalisering erg belangrijk.

Examenresultaten/slagingspercentages 2016 - 2021
2016

eigen
school

landelijk

2017

eigen
school

landelijk

2018

eigen
school

landelijk

2019

eigen
school

2020

2021

landelijk

eigen
school

landelijk

eigen
school

vmbo bb

98%

98%

99%

98%

100%

98%

100%

98%

100%

99%

100%

vmbo kb

99%

96%

97%

96%

98%

95%

100%

96%

100%

99%

98%

vmbo gl/tl Goes

92%

94%

99%

93%

98%

92%

98%

93%

100%

99%

100%

Krabbendĳke Appelstraat

92%

94%

97%

93%

100%

92%

98%

93%

98%

99%

100%

Middelburg

94%

94%

97%

93%

88%

92%

98%

93%

98%

99%

98%

Tholen

95%

94%

93%

93%

92%

92%

98%

93%

100%

99%

100%

havo

94%

89%

91%

87%

96%

88%

88%

98%

98%

95%

vwo

95%

91%

98%

91%

93%

92%

91%

99%

99%

100%

96%

*

96%

Zorg
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Het Calvijn College hecht eraan maatwerk te bieden in leerlingondersteuning. Wij investeren in het
mentoraat, we bieden een breed pakket aan zorg
en er is een heldere schoolbrede zorgstructuur.

een verantwoorde vakkenpakket- en vervolgschoolkeuze te brengen. Natuurlijk blijft de uiteindelijke
verantwoordelijkheid voor een keuze bij de ouders
en de leerling.

Wij maken onderscheid tussen basisondersteuning
en extra ondersteuning. Basisondersteuning vindt op
de eigen locatie plaats. Extra ondersteuning vindt
voor een deel plaats op de eigen locatie en op de
locaties Krabbendijke Appelstraat (onderbouw) of
Krabbendijke Kerkpolder (bovenbouw).

Vertrouwensmentor
Op elke locatie zijn docenten aangesteld als vertrouwensmentor. Ouders en leerlingen kunnen bij hen terecht voor een gesprek over zorgen van sociaal-emotionele aard. Zij vormen de link tussen de deskundigen
en de vakdocenten/mentoren.

Zorgcoördinator
Alle hulpvragen over zorg komen terecht bij de zorgcoördinator. Die kan sommige vragen rechtstreeks
beantwoorden, maar ook doorverwijzen naar een van
de specialisten binnen de school. Als er extra ondersteuning nodig is, legt hij de vraag voor aan het
begeleidingsteam van de locatie. Dit team bepaalt
welke extra ondersteuning toegewezen wordt. Er
wordt eerst goed geluisterd naar ouders en de vorige
school voordat er een besluit wordt genomen.

Extra uitdaging
Op iedere locatie bieden we leerlingen mogelijkheden
om te excelleren. Op diverse locaties kunnen de leerlingen meedoen aan plusprojecten. Ook is er de mogelijkheid om (hoog)begaafdheidscoaching te krijgen.

Basisondersteuning
Mentor
De mentor is de eerste contactpersoon als er vragen
zijn met betrekking tot het functioneren van uw kind
op school. Ook voor leerlingen is de mentor degene
bij wie ze terecht kunnen. Een leerling die een specifieke zorgbehoefte heeft die de reguliere mentortaak
te boven gaat, kan een zorgmentor toegewezen
krijgen.

Trainingen
Leerlingen met faalangst kunnen deelnemen aan groepstrainingen. Naast de trainingen in de onderbouw zijn er
specifieke trainingen voor examenvrees in de bovenbouw. Onderbouwleerlingen kunnen een groepstraining
volgen om de sociale vaardigheden te verbeteren.

Decaan/loopbaanbegeleider
De decaan/loopbaanbegeleider geeft voorlichting
over het vervolgonderwijs en de beroepen die voor
leerlingen open staan. Zij proberen de leerling tot

Op iedere locatie
mogelijkheden om te excelleren

Dyslexie
Voor leerlingen met dyslexie kunnen aanpassingen gelden
in de klas, zoals langere tijd voor toetsen, gebruik van de
laptop of het minder zwaar mee laten tellen van spelfouten (compensatie). Onder bepaalde voorwaarden kan een
leerling met dyslexie vrijstelling voor een vak krijgen (dispensatie). De dyslexiebegeleider coacht deze leerlingen.

Integratiegroep
Er is een integratiegroep voor leerlingen die de normale lessen volgen, maar niet optimaal binnen de reguliere klas functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen
die meer structuur of rust nodig hebben, gedragsproblemen hebben of gebaat zijn bij begeleiding op maat
buiten de klas. De leerlingbegeleiders kunnen deze
leerlingen individueel of in groepjes begeleiden, en er
is de mogelijkheid van pauze-opvang en time-out.
Ambulante begeleiding
De ambulant begeleider zet zijn expertise in om de
leerling zo goed mogelijk van het onderwijs te laten
profiteren. Het gaat daarbij om het vinden van een
balans tussen de eisen van het onderwijs, de sociale
omgeving en maatschappij enerzijds en de mogelijkheden van het kind anderzijds. Er kan sprake zijn van
daadwerkelijke begeleiding van de leerling, maar ook
van advisering en ondersteuning van de mentor, de
vakdocenten of de ouders. Ga naar de uitgebreide
online schoolgids voor een overzicht van de samenstelling van ons expertiseteam leerlingondersteuning.
En verder
Leerlingen kunnen gekoppeld worden aan een andere
leerling, een buddy-leerling. Ook is er een ruimte
beschikbaar waar leerlingen even alleen kunnen zijn.
Als huiswerkbegeleiding onvoldoende ondersteuning
geeft, kan in sommige gevallen remedial teaching
gegeven worden: bijles in vakken als rekenen, Engels
en Nederlands.
Extra ondersteuning
Hier gaat het om zorg waarvoor een indicatie afgegeven moet worden.
Leerwegondersteuning en praktijkonderwijs
Als er sprake is van twee leerachterstanden op
lwoo-niveau, dan wordt deze begeleiding meestal
geboden door docenten en een onderwijsassistent
van de locatie waar de leerling is aangemeld. Zijn er

meer dan twee leerachterstanden of speelt er ook nog
psychosociale problematiek, dan kan deze begeleiding het beste gegeven worden in stream 4 op de
locatie Krabbendijke Appelstraat, waar een klein team
docenten en onderwijsassistenten gespecialiseerd is in
deze vorm van begeleiding. Heeft een leerling twee of
meer achterstanden van tenminste 50%, dan komt hij
in aanmerking voor praktijkonderwijs.
Rebound-/allroundvoorziening
In de allroundvoorziening doorlopen leerlingen met
sociaal-emotionele problemen en/of problemen op het
gebied van gedrag en structuur een individueel onderwijs- en begeleidingsprogramma. Alleen leerlingen bij
wie de integratiegroep of een reboundtraject onvoldoende ondersteuning biedt, komen hiervoor in aanmerking.
De reboundvoorziening is een tijdelijke opvang voor
leerlingen met gedrags-, structuur- en sociaal-emotionele problemen. Ook worden leerlingen in de reboundvoorziening opgevangen als er sprake is van een acuut
probleem dat mogelijk te maken heeft met veiligheid.
Arrangement met Auris, Visio of LWOE
Voor blinde en slechtziende kinderen, voor kinderen met
een auditieve of communicatieve stoornis en voor kinderen met epilepsie is het volgen van het reguliere onderwijsaanbod zonder begeleiding vaak niet mogelijk.
In dat geval is het mogelijk om een arrangement aan te
vragen bij een van de bovengenoemde expertisecentra.

Begeleiding externe leerlingen op identiteit
Als onze leerlingen om welke reden dan ook
buiten de school onderwijs krijgen, dan krijgen ze indien gewenst aandacht van een ambulant begeleider op het punt van identiteit.
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Communicatie
Magister
Onze school beschikt over een leerlingvolgsysteem
dat gekoppeld is aan het schooladministratiesysteem
Magister. U kunt via www.calvijncollege.nl inloggen
op dit systeem en er onder meer de cijfers en absentiegegevens van uw zoon of dochter bekijken. U treft
er ook een handleiding aan.
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Intranet
Leerlingen kunnen via de website inloggen op het
Eduportaal en ouders op het ouderportaal. Daarvandaan kunt u Magister bereiken, het rooster vinden
(Zermelo), informatieve documenten en een contactregister van alle personeelsleden van de school.

Ouders kunnen terecht
op het ouderportaal
Rapporten en cijferkaarten
In klas 1, 2 en 3 wordt drie keer per jaar een cijferrapport verstrekt. En in de periode vóór het eerste
cijferrapport kan ook een tussenrapport verstrekt
worden. Leerlingen uit klas 4, 5 en 6 ontvangen na
elke toetsperiode een cijferkaart. Het kan zijn dat een
schoollocatie alleen een tastbaar overgangsrapport
geeft en daarnaast ouders per e-mail wijst op de
weergave van cijfers in Magister.
Schoolkosten
Er zijn drie categorieën schoolkosten: kosten voor
leermiddelen, kosten voor materialen die nodig zijn
om onderwijs te volgen en de vrijwillige ouderbijdrage.

In bijlage 6 van de uitgebreide online schoolgids vindt
u een overzicht van de kosten per leerjaar. Kort na de
start van het schooljaar ontvangt u een factuur voor
de kosten per leerjaar en de vrijwillige ouderbijdrage.
Ouders met financiële problemen kunnen een beroep
doen op de Stichting Leergeld (www.leergeld.nl).
Vervoer
Vanaf schooljaar 2021-2022 kunnen geen scholierenabonnementen meer worden afgesloten via de
Stichting Scholierenvervoer Zeeland. Connexxion
biedt deze mogelijkheid niet meer. Hiervoor in de
plaats kan een Zeeland Voordeelkaart worden aangeschaft. Hiermee worden de daadwerkelijk gereden
kilometers in rekening gebracht. Dus niet reizen is
niet betalen. Daarnaast geldt een maximumbedrag
dat ouders per maand kwijt zijn aan kosten voor
reizen binnen Zeeland.
Vrij vragen
Om vrij te vragen voor bijvoorbeeld een bruiloft of
voor het bijwonen van een begrafenis moet u bij de
teamleider van uw kind zijn. (Is er een coördinator,
dan dient u het verzoek bij hem/haar in te dienen.).
Als u naar school belt en meldt in welke klas uw kind
zit, dan weet de secretaresse bij wie u moet zijn.
U kunt ook een briefje meegeven aan uw zoon of
dochter.
Buitengewoon verlof: Alleen als een werknemer of
zelfstandige in verband met zijn werk in geen enkele
schoolvakantie verlof op kan nemen, mag er extra
verlof aan een leerling verleend worden. Kijk voor
meer informatie op onze website.

Ziek melden
Ziek melden dient uitsluitend telefonisch te
gebeuren tussen 8.00 en 8.30 uur bij het
secretariaat, ook als de leerling het eerste
uur vrij is. U belt het telefoonnummer van
de locatie, meldt naam en klas van uw kind
en meldt dat hij/zij wegens ziekte niet kan
komen. In geval van tentamens of examens
dient u gedurende de ziekte iedere dag uw
kind ziek te melden. Bij de overige lesdagen is
het voldoende om alleen de eerste ziektedag
door te geven. Ziektemeldingen per e-mail
worden niet verwerkt in verband met fraudegevoeligheid. Een minderjarige leerling mag
zichzelf niet ziek melden, dit moet altijd door
een ouder gedaan worden.

Vakantierooster 2021-2022

Adreswijzigingen
Adreswijzigingen kunt u doorgeven via de
website of per e-mail (info@calvijncollege.nl).
Bellen mag natuurlijk ook.

biddag - woensdag 9 maart 2022

Schoolregels
Er gelden schoolbrede en locatiespecifieke
regels. Een beschrijving daarvan leest u in
de uitgebreide online schoolgids op onze
website.

Tweede Paasdag - maandag 18 april 2022

Herfstvakantie - maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021
dankdag Schouwen-Duiveland - woensdag 3 november 2021
dankdag Tholen - woensdag 17 november 2021
dankdag Bevelanden en Walcheren - woensdag 24 november 2021
dankdag Zeeuws-Vlaanderen - donderdag 25 november 2021
Kerstvakantie - maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Bezinningsdag (leerlingen vrij) - maandag 10 januari 2022
Voorjaarsvakantie - maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022
biddag Tholen - woensdag 23 februari 2022

biddag Zeeuws-Vlaanderen - woensdag 10 maart 2022
Goede Vrijdag - vrijdag 15 april 2022

Meivakantie - maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaartsdag - donderdag 26 mei 2022
(vrijdag erna gewone schooldag)
Tweede Pinksterdag - maandag 6 juni 2022
Zomervakantie - maandag 25 juli 2022 t/m vrijdag 2 september 2022
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Per locatie
Goes Klein Frankrĳk

Goes Noordhoeklaan

Goes Stationspark

Tholen

1121 leerlingen
149 personeelsleden

97 leerlingen
12 personeelsleden

232 leerlingen
22 personeelsleden

278 leerlingen
30 personeelsleden

Krabbendĳke
Appelstraat

Krabbendĳke
Kerkpolder

526 leerlingen
76 personeelsleden

455 leerlingen
64 personeelsleden
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Middelburg
390 leerlingen
41 personeelsleden

totaal aantal leerlingen: 3.099 / totaal aantal personeelsleden: 394
Genoemde aantallen geven de situatie aan per start schooljaar 2021-2022

Locatie Goes Klein Frankrijk
Locatie Goes Klein Frankrijk (hoofdlocatie) is de grootste
locatie van het Calvijn College. De locatie telt circa 1200
leerlingen en biedt de opleidingen havo, atheneum en
gymnasium van het eerste tot en met het laatste leerjaar.
Bezoekadres: Klein Frankrijk 19
4461 ZN Goes
Telefoon: (0113) 21 10 20
Postadres:
Postbus 362
4460 AT Goes
Lestijden en pauzes
les 1
08.40 - 09.25 uur
les 2
09.25 - 10.10 uur
pauze
10.10 - 10.25 uur
les 3
10.25 - 11.10 uur
les 4
11.10 - 11.55 uur
eetpauze
11.55 - 12.10 uur
pauze
12.10 - 12.40 uur
les 5
12.40 - 13.25 uur
les 6
13.25 - 14.10 uur
pauze
14.10 - 14.25 uur
les 7
14.25 - 15.10 uur
les 8
15.10 - 15.55 uur

Contactavonden
Dit schooljaar staan de contactavonden gepland op
de volgende data:
• dinsdag 14 en woensdag 15 december 2021
• donderdag 7 april 2022
Contactpersonen
(mailadres: drieletterige code + @calvijncollege.nl)
Locatiedirecteur
•
G.J. van Appeldoorn (apd)

Teamleiders
•
klas 1 en 2: (vacature)
•
havo-3: G.E. Kamerik (kam)
•
havo-4: drs. J. Karkdijk (kar)
•
havo-5: D.C. Paans (paa)
•
vwo: ir. B.P. Pors (por)
(Assistent-)leerlingcoördinatoren
•
klas 1 en 2: G.J.E. Kamerik (kmk)
atheneum-3 en vwo-4, -5 en -6: mw. M.L.J.
•
Goedbloed-de Wolf (gbw)
•
havo-3, -4 en -5: mw. E. van den Brink (bnk)
Decanen
•
havo-3, -4 en -5: F. Quist (qui)
•
vwo-3, -4, -5 en -6: dr. H.A. van Dongen (dng)
Dyslexiebegeleider
•
mw. L.C. Kleppe (klp)
Examensecretaris
•
havo en vwo: A. Quist (qst)
Faalangst- en sovatrainers
•
P. van der Jagt (jag)
•
mw. J.H. Honkoop-Hardeman (hon)
Medewerkers integratiegroep
•
mw. M.C. Janse-Terlouw (jnt)
•
G.J.E. Kamerik (kmk)
•
mw. A.J.L. Baas-de Keijzer (bsk)
•
mw. J.W. van Moolenbroek-van der Maas (moo)
Verkeerscoördinator
•
H. Lievense (lvn)
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Vertrouwensmentoren
•
mw. J.C. Goudswaard-Wisse (gdw)
•
mw. J.H. Honkoop-Hardeman (hon)
•
T. van Middelkoop (mid)
•
M. Wisse (wsd)
Zorgcoördinator
H.D. Niewenhuijse (nwh)
•

Locatie Goes
Noordhoeklaan
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De locatie Goes Noordhoeklaan telt circa 100 leerlingen en
is een school voor vmbo-leerlingen uit klas 1 en 2 met een
praktische focus. Leerlingen uit stream 3 en de combiklassen stream 2/3 kunnen hier terecht.
Bezoekadres: Noordhoeklaan 88
		
4464 BB Goes
		
Telefoon: (0113) 21 10 20
Postadres:
Postbus 362
		
4460 AT Goes
Lestijden en pauzes
les 1
08.45 - 09.30 uur
les 2
09.30 - 10.15 uur
pauze
10.15 - 10.30 uur
les 3
10.30 - 11.15 uur
les 4
11.15 - 12.00 uur
eetpauze
12.00 - 12.15 uur
pauze
12.15 - 12.35 uur
les 5
12.35 - 13.20 uur
les 6
13.20 - 14.05 uur
pauze
14.05 - 14.20 uur
les 7
14.20 - 15.05 uur
les 8
15.05 - 15.50 uur

Vervoer
Locatie Noordhoeklaan is met het openbaar vervoer niet
gemakkelijk bereikbaar. Daarom kunnen de leerlingen die
gebruik maken van het openbaar vervoer, ook gebruik
maken van speciale leenfietsen die op locatie Klein
Frankrijk staan.
Contactavonden
Dit schooljaar staan de contactavonden gepland op de
volgende data:
• dinsdag 14 en woensdag 15 december 2021
• donderdag 7 april 2022
Contactpersonen
(mailadres: drieletterige code + @calvijncollege.nl)
Locatiedirecteur
• C.J. van Duivendijk (dvn)
Teamleider
• D. Guiljam (glm)
Dyslexiebegeleider
• mw. P. Wagenaar (wgr)
Faalangst- en sovatrainers
• P. van der Jagt (jag)
• mw. J.H. Honkoop-Hardeman (hon)
Medewerkers integratiegroep
• mw. C.M.G. van Voorst-Nieuwenhuize (vrt)
• mw. P. Wagenaar (wgr)
Verkeerscoördinator
• H.P. Lievense (lvn)
Vertrouwensmentor
• (vacature)
Zorgcoördinator
• mw. G. Koppejan-Vogel (kpp)

Locatie Goes Stationspark
De locatie Goes Stationspark telt circa 250 leerlingen.
Leerlingen kunnen hier vier jaar lang vmbo-tl+ volgen.
Er wordt onderwijs geboden voor klas 1 en 2 stream 2 en
vmbo-3 en -4 tl+.
Bezoekadres: Stationspark 25
4462 DZ Goes
Telefoon: (0113) 21 10 20
Postadres:
Postbus 362
4460 AT Goes
Lestijden en pauzes
les 1
08.45 - 09.30 uur
les 2
09.30 - 10.15 uur
pauze
10.15 - 10.30 uur
les 3
10.30 - 11.15 uur
les 4
11.15 - 12.00 uur
eetpauze
12.00 - 12.15 uur
pauze
12.15 - 12.40 uur
les 5
12.40 - 13.25 uur
les 6
13.25 - 14.10 uur
pauze
14.10 - 14.25 uur
les 7
14.25 - 15.10 uur
les 8
15.10 - 15.55 uur

Contactavonden
Dit schooljaar staan de contactavonden gepland op de
volgende data:
• dinsdag 14 en woensdag 15 december 2021
• donderdag 7 april 2022
Contactpersonen
(mailadres: drieletterige code + @calvijncollege.nl)
Locatiedirecteur
• C.J. van Duivendijk (dvn)

Teamleider
• P.C. Wisse (wsp)
Leerlingcoördinator
• C.B. Beeke (bee)
Dyslexiebegeleider
• mw. L.C. Kleppe (klp)
Examensecretaris
• A.L.J. Moerdijk (moe)
Faalangst- en sovatrainers
• P. van der Jagt (jag)
• mw. J.H. Honkoop-Hardeman (hon)
Loopbaanbegeleider
• S. Maljaars (mlj)
Medewerkers integratiegroep
• mw. L.M.J. Bin-de Ruijter (bin)
• mw. W.M. den Hartog-van Ginkel (hrt)
Verkeerscoördinator
• H.P. Lievense (lvn)
Vertrouwensmentor
• mw. A.W.B. Overbeeke (ovb)
Zorgcoördinator
• mw. G. Koppejan-Vogel (kpp)
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Locatie Krabbendijke Appelstraat
Locatie Krabbendijke Appelstraat telt circa 550 leerlingen
en heeft een breed onderwijsaanbod. Praktijkonderwijs,
leerwegondersteunend onderwijs in stream 4 en rebound/allround klas 1 en 2 wordt alleen op deze locatie aangeboden.
Op de locatie Krabbendijke Appelstraat kunnen leerlingen
terecht voor klas 1 en 2 (stream 1-4), voor vmbo-3 en -4 tl+
en voor praktijkonderwijs klas 1 t/m 5.
Bezoekadres: Appelstraat 4
4413 ET Krabbendijke
Telefoon: (0113) 22 41 50
Postadres:
Postbus 70
4413 ZH Krabbendijke
Lestijden en pauzes
les 1
08.30 - 09.20 uur
les 2
09.20 - 10.05 uur
pauze
10.05 - 10.20 uur
les 3
10.20 - 11.05 uur
les 4
11.05 - 11.50 uur
eetpauze
11.50 - 12.05 uur
pauze
12.05 - 12.24 uur
les 5
12.24 - 13.09 uur
les 6
13.09 - 13.53 uur
pauze
13.53 - 14.06 uur
les 7
14.06 - 14.51 uur
les 8
14.51 - 15.36 uur
les 9
15.36 - 16.21 uur

Contactavonden
Dit schooljaar staan de contactavonden gepland op:
• woensdag 2 en donderdag 3 februari 2022
• donderdag 21 april 2022
Contactpersonen
(mailadres: drieletterige code + @calvijncollege.nl)
Locatiedirecteur
• C.J. van Duivendijk (dvn)

Teamleiders
• praktijkonderwijs, ARR en mbo entree-opleiding:
A. Trouwborst (trw)
• havo/vwo (klas 1 en 2 stream 1):
C. van der Wege (wge)
• vmbo-tl+ (klas 1 en 2 stream 2, vmbo-3 en vmbo-4):
P.J. Mieras (mie)
• vmbo-bk (klas 1 en 2 stream 3 en 4):
H.G. de Witte (wit)
Dyslexiebegeleider
• mw. C.G. Korsman-Stuyts (kor)
Examensecretaris
• H.A.D. Jacobse (jac)
Faalangstbegeleiders en sova-trainers
• mw. L.J.A. van der Kolk-Kaan (klk)
• P.J. Mieras (mie)
• D.J. Vorstelman (vor)
Integratiegroep
• mw. M.W. Andriesse-Priem (anp)
• H.F.T. Quist (qsh)
• mw. R. Wisse-van Hekke (wsh)
Leerlingcoördinator
• G.H.J. Roestenburg (rst)
• J.G. Vriens (vri)
Verkeerscoördinator
• M.J. Riemens (rim)
Vertrouwensmentoren
• mw. G.L. Goudswaard-van den Berge (gdr)
• D.J. Vorstelman (vor)
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Zorgcoördinator
• L.H. Corbijn (cor)
• mw. G.L. Goudswaard-van den Berge (gdr)

Zorgmentoren (stream 1, 2 en 3)
• D.J. Vorstelman (vor)

Locatie Krabbendijke Kerkpolder
Locatie Krabbendijke Kerkpolder telt circa 400 leerlingen.
Het is een vakschool. Leerlingen worden gevormd voor
de beroepspraktijk. Zij kunnen op deze locatie vanaf
klas 3 terecht voor vmbo bb/kb binnen de afdelingen
bouwen, wonen & interieur; produceren, installeren &
energie; economie & ondernemen; zorg & welzijn, en
voor allround/rebound.
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Bezoekadres: Kerkpolder 50
4413 GB Krabbendijke
Telefoon: (0113) 50 29 20
Postadres:
Postbus 29
4413 ZG Krabbendijke
Lestijden en pauzes
les 1
08.35 - 09.20 uur
les 2
09.20 - 10.04 uur
pauze
10.04 - 10.19 uur
les 3
10.19 - 11.03 uur
les 4
11.03 - 11.47 uur
eetpauze
11.47 - 12.02 uur
pauze
12.02 - 12.22 uur
les 5
12.22 - 13.06 uur
les 6
13.06 - 13.50 uur
pauze
13.50 - 14.05 uur
les 7
14.05 - 14.50 uur
les 8
14.50 - 15.35 uur

Contactavonden
Dit schooljaar staan de contactavonden gepland op:
• dinsdag 18 januari en maandag 24 januari 2022
• dinsdag 12 april 2022
Contactpersonen
(mailadres: drieletterige code + @calvijncollege.nl)
Locatiedirecteur
• P.M. Kunst (kun)
Teamleiders
• bouwen, wonen & interieur: M.G. van de Zande (znd)
• economie & ondernemen: A. Jansen (jan)
• produceren, installeren & energie:
M.G. van de Zande (znd)
• zorg & welzijn: A. Jansen (jan)
Coördinator pre-mbo
• mw. M.G. Matthijsse (mat)
Examensecretaris
• R.J. van Belzen (blz)
Faalangstbegeleider en sova-trainer
• R. Baan (bnr)
• mw. H.M. Matthijsse-Weststrate (mtt)

Medewerkers integratiegroep:
• J. Smit (smi)
• mw. W. Verweij-den Boer (vrw)
Loopbaanbegeleider
• A. van der Jagt (jga)

Rebound/allround
• A. Jansen (jan)
Rekencoördinator
• F.E. Heger (heg)

Vertrouwensmentoren
• mw. W.E. Brouwer (brw)
• J. Smit (smi)
Zorgcoördinator
• A.C.W. Janssen (jns)

Verkeerscoördinator
• G.R.J. van Heukelom (heu)
• mw. A.T.C. Weststrate-Meulmeester (wes)

Locatie Middelburg
Locatie Middelburg telt circa 400 leerlingen. Het is een
kleine, overzichtelijke locatie met leerlingen die vrijwel allemaal op de fiets naar school komen. Leerlingen kunnen er
terecht voor klas 1 en 2 (stream 1-3) en vmbo-3 en -4 tl+.
Bezoek- en postadres: Kruitmolenlaan 60
4337 KR Middelburg
Telefoon: (0118) 61 48 73
Lestijden en pauzes
les 1
08.20 - 09.10 uur
les 2
09.10 - 09.55 uur
pauze
09.55 - 10.15 uur
les 3
10.15 - 11.00 uur
les 4
11.00 - 11.45 uur
eetpauze
11.45 - 11.58 uur
pauze
11.58 - 12.20 uur
les 5
12.20 - 13.05 uur
les 6
13.05 - 13.50 uur
pauze
13.50 - 14.05 uur
les 7
14.05 - 14.50 uur
les 8
14.50 - 15.35 uur

Vijf minuten vóór aanvang van les 1, les 3, les 5 en les 7
gaat er een eerste bel. Na deze bel gaan de leerlingen

het klaslokaal binnen, zodat bij de tweede bel de les kan
beginnen. Tijdens de tweede pauze eten de leerlingen
in het lokaal onder leiding van een docent.
Contactavond
Dit jaar staat de contactavond gepland op:
• luisteravond: dinsdag 28 september 2021
• gespreksavond: donderdag 20 januari 2022
Contactpersonen
(mailadres: drieletterige code + @calvijncollege.nl)
Locatiedirecteur
• G.A. Terlouw (ter)
Teamleiders
• klas 1 en 2 stream 1 en 3: J.H. Guiljam (glj)
• klas 1 en 2 stream 2 en vmbo-3 en -4: P.W. Lock (loc)
Examensecretaris
• I. van der Knijff (kni)
Loopbaanbegeleider
• klas 1, 2, vmbo-3 en -4: A. van Leeuwen (lee)
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Medewerkers integratiegroep en lwoo
• mw. C.L. van Gurp (grp)
• mw. M. Reinders-Hoogerland (rnd)
• mw. M. Verhelst-Koesveld (vrl)
• mw. M.J.E. de Visser (vss)

Vertrouwensmentoren
• W.C.J. Goudzwaard (gdz)
• mw. T.P.S. Mulder-Bustraan (mld)
Zorgcoördinator
• P.M. Kruis (krm)

Verkeerscoördinator
• J.T.R. Schroevers (scr)

Locatie Tholen
Locatie Tholen telt circa 300 leerlingen. Het is een echte regioschool waar je al snel iedereen kent. Leerlingen kunnen
er terecht voor klas 1 en 2 (stream 1-3) en vmbo-3 en -4 tl+.
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Bezoekadres:
		
		
Postadres:
		

Zoekweg 3
4691 HT Tholen
Telefoon: (0166) 60 24 20
Postbus 26
4690 AA Tholen

Lestijden en pauzes
voorbel
08.12 uur
les 1
08.15 - 09.05 uur
les 2
09.05 - 09.50 uur
pauze
09.50 - 10.03 uur
les 3
10.05 - 10.50 uur
les 4
10.50 - 11.35 uur
eetpauze
11.35 - 11.45 uur
pauze
11.45 - 12.03 uur
les 5
12.05 - 12.55 uur
les 6
12.55 - 13.40 uur
pauze
13.40 - 13.53 uur
les 7
13.55 - 14.40 uur
les 8
14.40 - 15.25 uur

Contactavonden
Dit schooljaar staan de contactavonden gepland op:
• luistergesprekken: woensdag 8, donderdag 9
en dinsdag 14 september 2021
• contactavond: dinsdag 14 december
en woensdag 6 april 2022
Contactpersonen
(mailadres: drieletterige code + @calvijncollege.nl)
Locatiedirecteur
• P.M. Kunst (kun)
Teamleiders
• klas 1 en klas 2 (stream 1 en 3): J.D. van Dam (dmj)
• klas 2 stream 2 en klas 3 en 4: J.J. van de Waerdt
(wae)
Dyslexiebegeleiders
• mw. J.W. Weststrate - van Zetten (wsz)
• mw. P.C. Wolfsen-de Rijke (wol)
Examensecretaris
• N.J. Flikweert (fli)
Faalangstbegeleiders
• mw. M.M. Christiaanse (chr)
• mw. P.C. Wolfsen-de Rijke (wol)

Loopbaanbegeleider
• N.J. Flikweert (fli)

Rekencoördinator
• J.J. van de Waerdt (wae)

Medewerkers integratiegroep
• mw. A.J. Aarnoudse-Marijs (aar)
• mw. P.C. Wolfsen-de Rijke (wol)

Sova-trainers
• mw. M.M. Christiaanse (chr)
• mw. P.C. Wolfsen-de Rijke (wol)

Mentoren
• to1a: D.P. van de Breevaart (brt)
• to1b: mw. J.W. Weststrate - van Zetten (wsz)
• to1c: mw. M.M. Christiaanse (chr)
• to1d: A.T.W. de Mik (mik)
• to2a: J. Geluk (gel)
• to2b: mw. P.J.M. Mastenbroek-de Leeuw (mas)
• to2c: mw. W.A. Klippel-den Braber (kli)
• to2d: J.S. Brouwer (brr)
• tg3a: mw. C.A.J. Van Dam-Brinkman (dmb)
• tg3b: mw. H.G. Roggeveen-de Meyer (rog)
• tg4a: J.J. Ringelberg (rin)
• tg4b: N.J. Flikweert (fli)

Verkeerscoördinator
• B.C. van den Broek (bro)
Vertrouwensmentoren
• B.C. van den Broek (bro)
• mw. M.M. Christiaanse (chr)
Zorgcoördinator
• J.A. de Meyer (mey)
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