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VOORLICHTINGSAVOND

LOCATIE KRABBENDĲKE APPELSTRAAT
VOOR OUDERS

Van harte welkom
op één van onze
voorlichtingsavonden
Datum en tijd
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Afdeling

Ruimte

18 januari
19.00 uur

stream 4

18 januari
19.00 uur

allround/rebound lokaal 0.10/0.11

18 januari
19.30 uur

praktijkonderwijs

gymzaal

19 januari
19.00 uur

stream 1

aula

19 januari
20.00 uur

stream 3

gymzaal

20 januari
19.30 uur

stream 2

aula

aula

Ontmoeten,
informatie vergaren
en vragen stellen

Welke opleiding past het best
bij mijn kind?
Het is een vraag die veel ouders met
een kind in groep 8 bezighoudt. Je kijkt
vooruit naar de vervolgschool, maar hoe
weet je nu waar je kind het meest tot
zijn/haar recht komt? Is dat het vmbo of
toch de havo? En hoe weet je nu precies
het verschil?
Fijn, dat u het beste voor uw kind zoekt.
Dat doen wij als school ook! Daarom
organiseren wij voorlichtingsavonden.
Vanwege de huidige omstandigheden
verspreiden we dit over één week. Elke
avond ontvangen we ouders van een
bepaalde afdeling. Kijkt u dus goed
wanneer u welkom bent.
Het is de bedoeling dat er per kind één
ouder op slechts één avond de school bezoekt. We snappen dat dit lastig kan zijn
als de streamkeuze nog niet helemaal helder is. We proberen hiermee rekening te

houden door elke avond ook informatie
te geven over de aangrenzende niveaus.
Daarnaast kunt u natuurlijk altijd bellen.
We begonnen met de vraag ‘Welke
opleiding past het best bij mijn kind?’
Op de volgende pagina hebben we
alle onderwijssoorten van onze school
vermeld, met een korte beschrijving.

Let op!
Vanwege de onzekerheid rondom de ontwikkeling van het
coronavirus willen wij u vragen
om de website in de gaten te
houden. Mochten de fysieke
bijeenkomsten niet door kunnen
gaan, dan organiseren we digitale
bijeenkomsten. We informeren u
hierover via de website.
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str. 1
Leerlingen die vanuit het
basisonderwijs een atheneum- of havoadvies
krijgen en leerlingen die een gemengd advies
havo/atheneum of vmbo tl+/havo krijgen.
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Vervolg na klas 2: Goes
havo
De leerlingen zijn, vergeleken met vmbo-leerlingen,
zelfstandiger, hun leertempo ligt op een hoger
niveau en zij krijgen grotere hoeveelheden
lesstof. Intelligente doeners met interesse voor
techniek kunnen naar de vakhavo. Naast de
gewone havovakken volgen ze een technisch
praktijkprogramma op de locatie Krabbendijke
Kerkpolder.
atheneum
Vanaf klas 3 hebben atheneumleerlingen al
een zelfstandige werkhouding en verwerken
de lesstof in een behoorlijk tempo. Vergeleken
met havoleerlingen is het beroep op inzicht en
vermogen tot abstractie groter.
str. 2
Leerlingen met een advies voor vmbo
tl+ of de meer theoretische kb-leerlingen.
Vervolg na klas 2: Appelstraat
vmbo theoretische leerweg+
Leerlingen krijgen een breed opleidingstraject
met zeven vakken, waaronder het beroepsgerichte vak dienstverlening & producten.
Een mooie mix van ‘denken en doen’.
Vervolg na klas 2: Kerkpolder
kaderberoepsgerichte leerweg
Het accent op de beroepsgerichte vakken is
groter dan bij de gemengde leerweg.

str. 3
Leerlingen met een advies voor
vmbo bb en de meer praktische kb-leerlingen.
In stream 3 ligt het accent op concrete en
praktische leerstof en minder op moderne
vreemde talen. In deze stream is er voor
leerlingen met minimaal twee leerachterstanden
leerwegondersteunend onderwijs*.
Vervolg na klas 2: Kerkpolder
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
Het accent op de beroepsgerichte vakken is
groter dan bij de gemengde leerweg.
Vervolg na klas 2: Kerkpolder
vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Het accent ligt sterk op beroepsgerichte vakken.
De programma’s zijn eenvoudiger dan in de
kaderberoepsgerichte leerweg.
str. 4
Leerlingen met een advies voor
vmbo bb en de meer praktische kb-leerlingen.
In stream 3 ligt het accent op concrete en
praktische leerstof en minder op moderne
vreemde talen. In deze stream is er voor
leerlingen met meer dan twee leerachterstanden
leerwegondersteunend onderwijs*.
Tevens is deze stream bedoeld voor leerlingen
met sociaal-emotionele problemen gecombineerd
met leerwegondersteunend onderwijs*.
Vervolg na klas 2: Kerkpolder
vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Het accent ligt sterk op beroepsgerichte vakken.
De programma’s zijn eenvoudiger dan in de
kaderberoepsgerichte leerweg.

pro
Bedoeld voor leerlingen die gebaat zijn
bij onderwijs dat in kleine groepen gegeven wordt
en praktisch is ingericht. Op basis van scores van
leerachterstanden, cognitieve capaciteiten en
sociaal-emotioneel functioneren kunnen leerlingen
worden toegelaten tot deze vorm van onderwijs.
Vervolg na klas 2: Appelstraat
De leerlingen worden in de bovenbouw van het
pro indien mogelijk opgeleid voor een diploma
mbo-niveau 1.
Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld
voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben
om een diploma te kunnen halen binnen een van de
leerwegen van het vmbo. Lwoo is dus geen aparte
leerroute, maar extra ondersteuning, gericht op het
vmbo.

De opzet van de
kennismakingsavonden
We beginnen de avond met een opening.
Vervolgens vertellen wij u kort over onze
identiteit, hoe het onderwijs is ingericht,
wat de toelatingscriteria zijn en hoe de
zorgstructuur eruit ziet.

*

Na de algemene opening wordt er een
voorlichting gegeven over het onderwijsniveau waarvoor u komt. Collega’s vertellen
u wat kenmerkend, karakteriserend en speciaal is voor dit niveau, zodat u weet of dit
niveau bij uw kind past. Omdat u slechts
één avond mag bezoeken, wordt er ook
informatie gegeven over de aangrenzende
niveaus. Dit is voor de ouder(s)/verzorger(s)
die nog geen deﬁnitieve streamkeuze
hebben gemaakt.
Tot slot krijgt u de gelegenheid om allerlei
vragen te stellen aan onze teamleiders,
docenten en zorgmedewerkers.
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Mochten de fysieke voorlichtingsavonden
niet door kunnen gaan, dan houden we
digitale bijeenkomsten. Als dit het geval
is, informeren wij u hierover op onze
website. Het is daarom heel belangrijk om
de komende tijd onze website goed in de
gaten te houden!
In het geval van digitale bijeenkomsten
zullen de data en tijden precies hetzelfde
zijn als de fysieke bijeenkomsten.

Hoe gaat het verder?
•
U kunt uw kind vanaf 1 januari 2021
D.V. digitaal aanmelden
(www.calvijncollege.nl/contact/
uw-kind-aanmelden).
•
Zonodig ontvangt u een uitnodiging
voor een toelatingsgesprek.
•
Wij leggen contact met de basisschool om de verdere overdracht te
regelen.
•
In mei ontvangt u een uitnodiging
voor de kennismakingsavond in juni.
Leerlingenvervoer
Voor kinderen die niet uit de regio Reimerswaal komen, is het wellicht aantrekkelijk om
een busabonnement met korting aan te
schaffen. Voor meer informatie hierover kunt
u terecht op onze website.
Kalender
In de komende maanden staan er nog
enkele evenementen op de planning, D.V.:

Datum
5 februari 2021

Activiteit
Open dag voor alle leerlingen
van groep 8 uit Reimerswaal.

8 april 2021

Alle leerlingen (ook
uit de andere regio’s)
die naar stream 4, het
praktijkonderwijs of de
rebound/allround gaan,
brengen ’s middags een
bezoek aan de school.

14 juni 2021

Kennismakingsavond voor
alle nieuwe leerlingen en
ouders (met vooraf een
informatiemoment over het
leerlingenvervoer).

Heeft u na deze avond
nog vragen?
Aarzel niet om te bellen,
tel (0113) 22 41 50
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Locatie
Krabbendijke Appelstraat
Bezoekadres
Appelstraat 4
4413 ET Krabbendijke
Postadres
Postbus 70
4413 ZH Krabbendijke
Telefoon / e-mail
(0113) 22 41 50
info@calvijncollege.nl

www.calvijncollege.nl

