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Het Calvijn College is een school waar u uw kind aan kunt toevertrouwen. Waarom? Lees het in deze folder. We nemen u
mee in onze plannen voor de komende vier jaar.
Leren = vooruitzien. We zien graag dat uw kind niet alleen tot
bloei komt, maar ook de rijkdom van een leven met de Heere
kent. Dat biedt uitzicht voor tijd én eeuwigheid.
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Leren doen we met open vizier. Bij de uitvoering van ons beleid
werken we samen met ouders, kerken en onze partners. We zijn
present in onderwijs en samenleving door kennis te delen en een
positieve bijdrage te leveren.
Meer op www.calvijncollege.nl

Leren begint met luisteren
naar de Bijbel
• vorming tot zelfstandige, Bijbelgetrouwe christenen
• die klaar zijn voor de stap naar de maatschappij

Leren vraagt
maatwerk
• deskundige docenten
•	maatwerk in uitdaging en ondersteuning
•	rekening houdend met de vragen van
deze tijd

Leren doen
we sámen
• je mag hier zijn wie je bent
•	we zijn hartelijk betrokken
op elkaar
•	we zien kansen en weten
elkaar te motiveren en te
stimuleren

Hoofdlocatie
Bezoekadres
Klein Frankrijk 19
4461 ZN Goes
Postadres
Postbus 362
4460 AT Goes
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Focuspunten

Engels gaan studeren.
Voor vwo-3 moest ik
naar Goes. Dat was

Vorming
bij elk vak

“Bij aardrijkskunde

Ondersteuning
waar nodig

“Ik wil graag

wel even wennen,
allemaal nieuwe

Je verlangens krijgen echte vervulling
in een leven met de Heere. Vanuit die
optiek wordt bij ieder vak aandacht
gegeven aan vorming. Het geloof
is ook stempelend voor
de cultuur op school.

Geoliede
schoolloopbaan

leraren. Maar op
de lessen was ik
goed voorbereid.”

Je docenten ondersteunen jou zo veel
mogelijk in de klas. Ook kun je voor hulp
terecht bij je mentor. Als dat nodig is,
kun je meer ondersteuning krijgen
buiten de klas.

“Mijn docenten
helpen mij om
mijn schoolwerk
goed te leren
plannen. Nu gaat

Het is jóuw opleiding. Ontdek wie je
bent en maak de keuzes die bij je passen.
Je docenten zorgen samen voor een
goede opbouw van
jouw leerroute.

het een stuk beter.”

Deskundige
docenten
Docenten en andere personeelsleden
krijgen als professionals ruimte en
ontwikkelen zich door samen te leren,
in allerlei verbanden.

“Mijn docenten
zijn enthousiast
over hun vak
en geven
goed les.”

“Op het vmbo kan

dachten we met elkaar

je ook met je

na over de betekenis van
het ‘zuchten’ van de schepping
(Romeinen 8).”

Toekomstgerichte
vaardigheden
Je ontwikkelt eigentijdse en tijdloze vaardigheden, denk bijvoorbeeld aan digitale
vaardigheden én dieplezen. De school
maakt doordacht gebruikt digitale
leermiddelen om jou goed
onderwijs te geven.

handen werken.
“In mijn klas hebben
we allemaal een laptop.

Ik heb een goede

Sommige opdrachten en

band met mijn

toetsen doen we digitaal
en op eigen tempo.
Andere dingen doen we
klassikaal. We leren ook hoe
je als christen omgaat met media.”

Uitdagend
onderwijs

Daar hou ik van.

docenten. Wiskunde
doe ik op een hoger
niveau. Dat lukt me

Je krijgt onderwijs dat jou uitdaagt
op jouw niveau, in een sfeer waarin jij tot
je recht komt. Zo kun je de talenten die
je gekregen hebt optimaal
ontwikkelen.

prima en helpt me straks
op het mbo.”

“Ik voel me thuis
op het Calvijn College,
omdat de onderlinge
band goed is en ik hier
mag zijn wie ik ben.
Ik krijg eigen
verantwoordelijkheid én
hulp wanneer ik
die nodig heb.”

Calvijncultuur
Kenmerkend voor de cultuur binnen
het Calvijn College is het gezag
van Gods Woord en sámen
ontwikkelen.

