Open avond
ouders groep 8-leerlingen
Donderdag 30 januari 2020 D.V.
Calvijn College Middelburg
U als ouder/verzorger van een groep 8-leerling bent van harte welkom op onze open avond. Na de
opening kunt u in de school verschillende vakken bezoeken met – bij het vak verzorging – een bakje
koffie. Vervolgens kunt u twee workshops volgen. Uw workshopkeuze kunt u aangeven bij
binnenkomst.

Programma
19.30-19.45 uur
19.45-20.25 uur
20.25-21.05 uur
21.05-21.45 uur

Uitleg profielwerkstuk en opening door dhr. G.A. Terlouw
Presentaties over PWS / koffie voor de ouders/verzorgers
Workshopronde 1
Workshopronde 2

Workshops
Christelijk onderwijs en vorming (W.C.J. Goudzwaard)
Hoe draagt het onderwijs bij aan de vorming van jongeren tot evenwichtige deelnemers aan de
samenleving van morgen? Een gedachtewisseling over de samenwerking tussen gezin, school en
kerk met betrekking tot de opvoeding van onze kinderen.
Stream 1 en excelleren (J.H. Guiljam)
We vertellen u over het onderwijs in de onderbouw havo/vwo. Wat zijn de kenmerken van een havoleerling en een vwo-leerling? Welke vakken worden er gegeven? Wat zijn de mogelijke
vervolgroutes? Wat te doen bij twijfel tussen stream 1 of 2? Wat doen we voor leerlingen die meer
aankunnen?
Stream 2 (P.W. Lock)
Wat betekent stream 2? Welke type leerling zien we er? Hoe ziet het onderwijs eruit? Welke
initiatieven en activiteiten vinden er plaats en welke vervolgmogelijkheden zijn er? Het is zinnig deze
voorlichting te volgen als u denkt dat uw kind past in de kaderberoepsgerichte-, gemengde- en/of
theoretische leerweg.
Stream 3 (I.M. Janse)
Uw kind gaat (misschien) naar stream 3? In deze sessie wordt u geïnformeerd over het onderwijs in
het ‘praktische vmbo’, zoals stream 3 ook genoemd wordt. Hoe ziet het onderwijs eruit en wat zijn
de vervolgroutes? En wat onderscheidt stream 3 van stream 2?
Zorg (P.M. Kruis)
U krijgt te horen welke extra ondersteuning we leerlingen op school kunnen bieden. De
begeleiding richt zich onder andere op de sociaal-emotionele ontwikkeling, leerachterstanden,
dyslexie, planning en structuur. De integratiegroep vervult hierin een belangrijke rol. U krijgt
informatie over het begeleidingsaanbod, de werkwijze en de criteria.
Dyslexie (mw. J.E. de Visser)
Heeft uw zoon/dochter een dyslexieverklaring of heeft u het vermoeden van dyslexie? U krijgt
informatie over de begeleiding van (mogelijke) dyslexieleerlingen. Ook hoort u welke
compensatiemogelijkheden er zijn die uw kind (kunnen) helpen om de schoolloopbaan met
gewenst resultaat te volbrengen. In de eerste workshopronde zal er een presentatie gegeven
worden, in de tweede ronde is er alle gelegenheid om uw vragen specifiek over (de mogelijkheden

voor) uw kind te stellen.
Mentoraat en contact thuis - school (J.T.R. Schroevers)
Iedere leerling heeft een mentor. In deze workshop wordt verteld welke rol deze mentor
heeft bij het begeleiden van uw kind. Contact tussen school en thuis is heel belangrijk.
Hoe verloopt dit contact? Dat hoop ik u, als mentor, te vertellen!

Adres
Kruitmolenlaan 60
4337 KR Middelburg
Tel. (0118) 61 48 73

