INFO VOOR NIEUWE LEERLINGEN
GOES - STATIONSPARK

Hallo jongens
en meisjes,
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Naar een nieuwe school gaan is leuk,
maar er verandert heel wat voor je.
We kunnen ons best voorstellen dat je
nog veel vragen hebt en je soms wat
onzeker voelt. Vandaag heb je een heleboel dingen gehoord over het Calvijn
College. Je hebt kennis gemaakt met de
leerlingen van je klas. Je weet nu hoe
je mentor eruit ziet, hoe hij heet en wat
een mentor doet.

We informeren je in deze folder
ook over toekomstige activiteiten.
In verband met de coronacrisis is
wat betreft de organisatie hiervan
nog veel onduidelijk en kan die
dus af gaan wijken van de beschrijving. We zullen jou en je ouders/
verzorgers hier te zijner tijd over
informeren.

Je mentor
Je mentor is een gewone leraar, maar hij
regelt ook alles voor jouw klas. Je kunt hem
vergelijken met een meester of juf op de
basisschool. Op het Calvijn College geeft
een leraar vaak één, maar soms ook meerdere
vakken. Het is voor jou fijn om een leraar
te hebben die bij jouw klas hoort. Dat is de
mentor. Hij praat met je over school, of je het
naar je zin hebt en hoe het met je leren gaat.
Hij helpt je zoveel mogelijk om op de nieuwe
school te wennen. Als je iets wilt weten, kun
je dat het beste aan je mentor vragen.
Begin van het schooljaar
Vrijdag 3 september 2021 D.V. om 19.30
uur start je het nieuwe schooljaar met een
opening in de kerk. De uitnodiging voor de
jaaropening krijg je in de vakantie per e-mail
toegestuurd.
Eerste schooldag
Dinsdag 7 september 2021 D.V. om 08.45
uur begint je eerste schooldag. Je mentor
staat je dan op te wachten in de aula. Deze
eerste schooldag maken jullie kennis met de
mentor, elkaar en de school.

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd in en rond de school. De dag duurt
tot 14.10 uur. Deze dinsdag neem je het
volgende mee:
• een Bijbel (Statenvertaling met
psalmen in de berijming van 1773);
• eten voor tussen de middag;
• een pen;
• het lesrooster dat je tijdens de jaaropening in de kerk hebt gekregen;
• sportkleding.
Start van de lessen
Woensdag 8 september 2021 D.V. om 08.45
uur zijn alle lessen volgens het lesrooster, behalve het eerste lesuur. Dan begin je opnieuw
samen met je mentor. Kijk op het roosterbord
in welk lokaal je moet beginnen. Neem je
Bijbel, tas, pennen, Tijdplanner, lesrooster,
brood en dergelijke weer mee.
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Lestijden
De lestijden zijn als volgt:
1e lesuur
08.45 - 09.30 uur
2e lesuur
09.30 - 10.15 uur
pauze
10.15 - 10.30 uur
3e lesuur
10.30 - 11.15 uur
4e lesuur
11.15 - 12.00 uur
pauze
12.00 - 12.40 uur
5e lesuur
12.40 - 13.25 uur
6e lesuur
13.25 - 14.10 uur
pauze
14.10 - 14.25 uur
7e lesuur
14.25 - 15.10 uur
8e lesuur
15.10 - 15.55 uur
Je moet zorgen dat je zeker 5 minuten voordat de les begint op school bent. De lessen
duren 45 minuten. Je krijgt les in ongeveer
13 vakken. De meeste vakken heb je wel 2, 3
of 4 keer per week. Van 12.00 tot 12.15 uur
eet je samen met je klas en de docent in het
lokaal waar je het vierde uur les hebt. Je moet
zelf brood meenemen. Drinken kun je ook
op school kopen. We hebben een gezonde
schoolkantine met fruit en smoothies. Op
woensdag eindigt de schooldag om 14.10 uur.

Activiteiten op school
Naast het lesgeven worden er door de school
nog veel andere activiteiten georganiseerd,
zoals meerdaagse excursies, klassenavonden en sportactiviteiten.
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Meerdaagse excursie
We gaan in het eerste jaar op kamp. Meer
informatie volgt te zijner tijd.
Wat wordt door school verstrekt?
Je Tijdplanner krijg je van school. Andere
agenda’s zijn niet toegestaan. In stream 2
werken de leerlingen met een ringbandmap
en blaadjes óf schriften. Deze moet je zelf
aanschaffen. De omslag moet bij de identiteit
van de school passen. Je moet je boeken
ophalen op maandag 6 september 2021
D.V. tussen 15.00 en 20.00 uur op locatie
Klein Frankrijk. De boeken krijg je van school
in bruikleen. Je moet deze boeken wel zelf
kaften en er goed voor zorgen. Gymkleding
moet aan bepaalde eisen voldoen en kun
je daarom het beste via school aanschaffen
tijdens de eerste gymles. Een broekje en
een shirt kosten € 15,- per stuk. Totaal komt
dit op € 30,-. De school stuurt hiervoor een
rekening naar je ouder(s)/verzorger(s).

Je kunt al met
de voorbereidingen
aan de slag

Wat moet je zelf kopen voordat het
schooljaar begint?
• gymschoenen (let op: stevige sportschoenen die alleen binnen gedragen
worden)
• geodriehoek
• passer
• kaftpapier
• ringbandmap 4-rings met 15 tabbladen
en blaadjes óf schriften (één schrift per vak)
• voor wiskunde ruitjesblaadjes of een
ruitjesschrift met vakjes van 10 x 10 mm.
• doos kleurpotloden
• gewone potloden: 2H en HB
• rekenmachine uit de serie Casio-fx-82 ex.
De rekenmachine moet een display
hebben met een aparte regel waarop te
zien is welke bewerking er ingetoetst is.
Let op: woordenboeken kun je het beste
aanschaffen op advies van de docenten.

Je ziet wel dat het heel wat is om te
onthouden hoe het er hier op de nieuwe
school aan toe gaat. Als je er zin in hebt,
kun je al met de voorbereidingen aan de
slag. We wensen je nog een paar ﬁjne
weken toe op je ‘oude school’ en we
hopen je na de vakantie weer te zien.
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Calvijn College Goes
Locatie Stationspark
Bezoekadres
Stationspark 25
4462 DZ Goes
Postadres
Postbus 362
4460 AT Goes
Telefoon / e-mail
Telefoon (0113) 21 10 20
info@calvijncollege.nl

www.calvijncollege.nl

