INFO VOOR NIEUWE LEERLINGEN
MIDDELBURG

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, wat een mentor doet
en hoe hij heet.

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 vak, maar soms
ook meerdere vakken. Het is voor jou fijn
om een leraar te hebben die bij jouw klas
hoort. Dat is dan de mentor. Je krijgt van
hem het rapport en hij praat met je over
school. 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.
Lestijden
De lestijden zien er als volgt uit:
1e lesuur
08.20 - 09.10 uur
2e lesuur
09.10 - 09.55 uur
pauze
09.55 - 10.15 uur
3e lesuur
10.15 - 11.00 uur
4e lesuur
11.00 - 11.45 uur
pauze
11.45 - 12.20 uur
5e lesuur
12.20 - 13.05 uur
6e lesuur
13.05 - 13.50 uur
pauze
13.50 - 14.05 uur
7e lesuur
14.05 - 14.50 uur
8e lesuur
14.50 - 15.35 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
11.45 - 12.00 uur eet je samen met je klas
en de docent in het lokaal waar je het 4e
uur les hebt. Je moet zelf brood meenemen.
Drinken kun je op school kopen. Op woensdag eindigt de schooldag om 13.50 uur.
Vrij vragen
Als je naar de orthodontist moet, naar de
dokter of iets dergelijks, ga dan de dag
van tevoren in de eerste pauze naar het secretariaat om vrij te vragen. Dat geldt ook
voor andere bijzondere vragen voor verlof.
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Ziekmelden
Als je ziek bent, dienen je ouders dat telefonisch te melden tussen 8.00 en 8.30 uur.
Word je overdag ziek, vraag dan bij het
secretariaat om verlof.
Activiteiten op school
Naast het lesgeven worden er door de school
nog vele andere activiteiten georganiseerd.
Er worden excursies, klassenavonden, sportactiviteiten e.d. georganiseerd.
Begin van het schooljaar
Op D.V. 3 september 2021 om 19.30 uur
begin je het nieuwe schooljaar met een
jaaropening. De uitnodiging voor de jaaropening krijg je in de vakantie per e-mail
thuisgestuurd.
Eerste schooldag
Op dinsdag 7 september 2021 om 08.20 uur
begint je eerste schooldag. Je mentor staat
je dan op te wachten bij de garderobe. De
eerste uren van deze dag zijn bedoeld als
introductie. Daarna volgen de eerste lessen.
Deze dinsdag neem je het volgende mee:
• eten voor tussen de middag;
• een pen;

•

het lesrooster, de tijdplanner en
lesboeken.

Kennismakingsdag
Om op een ontspannen manier met elkaar
samen te (leren) werken, willen we D.V.
woensdag 15 september 2021 een dag
buiten school doorbrengen. We willen
deze dag een aantal activiteiten gaan
doen.
Fietsenhokken en garderobes
Fietsen met mand krijgen een aparte
plaats. Je kunt je jas ophangen in een
aparte garderoberuimte voor de onderbouwleerlingen.
Wat wordt door school verstrekt
Je tijdplanner krijg je van school. Andere
agenda’s zijn niet toegestaan. Schriften
kun je via school aanschaffen. De boeken
krijg je van school in bruikleen. Zelf moet
je deze boeken wel kaften en er goed voor
zorgen. Gymkleding wordt verplicht via
school aangeschaft. Deze gymkleding zal
niet direct in de eerste weken beschikbaar
zijn. Tot die tijd mag je eigen kleding meenemen. Een broekje en een shirt kosten
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ongeveer € 15,- per stuk. Totaal komt dit
op ongeveer € 30,-. Op school kan er drinken gekocht worden. Ook hebben we een
gezonde schoolkantine met fruit.
Bijbel
Op onze school is het de gewoonte dat de
leerlingen hun eigen Bijbel meenemen, zodat deze onder andere gebruikt kan worden
tijdens de dagopeningen en het vak godsdienst. Dit dient een Bijbel in de Statenvertaling te zijn met de Psalmen in de berijming
van 1773 met de belijdenisgeschriften.
Wat moet je zelf kopen voordat het
schooljaar begint
• Een schooltas
• Kaftpapier
• Oordopjes voor het werk achter de
computer
• Rekenmachine: Casio FX 82
• Geodriehoek
• Passer
• Potloden grijs: 2H en HB
• Kleurpotloden basiskleuren (rood,
groen, blauw, zwart)
• Schaar
• Lijm

•

Gymschoenen die niet afgeven in de
gymzaal. Veel sportschoenen zoals
sneakers en hardloopschoenen hebben
zolen die wel afgeven. Vraag in een
schoenwinkel naar indoor sportschoenen. Let op: niet met zwarte zolen.

Tijdens het afhalen van je boekenpakket kun
je schriften aanschaffen bij de conciërge.
Zorg dus dat je een portemonnee bij je hebt.
Het kan gebeuren dat je voor andere vakken
later nog iets moet aanschaffen. Dat gebeurt dan in overleg met de docent.

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
Locatie Middelburg
Bezoek- en postadres
Kruitmolenlaan 60
4337 KR Middelburg
Telefoon / e-mail
Telefoon (0118) 61 48 73
info@calvijncollege.nl

www.calvijncollege.nl

