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Conclusie van de jury

Het Calvijn College wordt bestuurd door de Vereniging tot het verstrekken van Voortgezet
Onderwijs op Gereformeerde Grondslag voor de provincie Zeeland (VVOGGZ). De vereniging heeft
zes locaties onder haar bestuur, waarvan het Calvijn College Goes de grootste is. De locatie in
Goes kent de afdelingen vmbo-gt, havo en vwo, waarin sinds 2011/2012 ook een afdeling
gymnasium participeert. Sinds een aantal jaren neemt het Calvijn College als een van de
initiatiefnemers deel aan het netwerk Havisten Competent.
Het Calvijn College Goes wordt bezocht door ruim 1400 leerlingen, van wie circa de helft op de
havo zit. Taalvaardigheid is niet het sterkste punt van de leerlingen wanneer zij de school
binnenkomen, en door de sociale context hebben leerlingen weinig kennis van het Engels.
Het schoolcomplex staat in een wijk met kantoorgebouwen, ziet er verzorgd en goed onderhouden
uit. De school is adequaat geoutilleerd en voorzien van de benodigde faciliteiten.
Het Calvijn College Goes heeft voor haar afdeling havo ook in 2012, 2013 en 2014 het predicaat
Excellente School verkregen.
De afdeling havo van het Calvijn College heeft een relevant excellentieprofiel met een duidelijke
focus, gericht op de kenmerken van de havist. Het profiel is relevant voor het onderwijs dat het
Calvijn College wil verzorgen, en versterkt de reputatie van de school. De school laat zien dat zij
onderscheidend is, een voorbeeld kan zijn voor andere scholen en in staat is hen te inspireren en
actief te helpen. De ontwikkelingen die in gang zijn of worden gezet, passen bij het profiel en
duiden erop dat de continuïteit gewaarborgd blijft en dat de school het profiel actueel houdt en
eigentijds wil vormgeven. De school straalt met haar onderzoekende houding en ruimte voor
scholing uit dat zij een professionele leergemeenschap vormt.
De jury concludeert dat het excellentieprofiel voor de havo aansluit bij de behoeften van de
leerlingen, past binnen de schoolcultuur en toekomstbestendig is.
Alles overziende is de jury van oordeel dat het Calvijn College Goes op basis van de door de jury
waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente School havo
toekomt.
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