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De school Het Calvijn College is een bijzondere school

in Amsterdam. Wij zijn onder andere bijzonder 

in de inrichting van ons onderwijs. Het Calvijn 

geeft het diploma vmbo basis beroepsgerichte 

leerweg diploma niet uit, maar laat de leerlingen 

doorstromen vanuit het tweede jaar, binnen onze 

eigen school naar het mbo. Bestaande richtingen 

zijn Zorg en Welzijn, Sport en Recreatie, Facilitaire 

Dienstverlening. Hierdoor kunnen leerlingen 

uiteindelijk in hun eigen tempo uitstromen met 

een mbo-2-diploma en doorstromen naar mbo-

niveau 3 of 4. Wij bieden ook de vmbo kader-

opleiding en de gemengde

 beroepsgerichte leerweg in de richting van 

Zorg en Welzijn en Economie en Ondernemen 

aan. In leerjaar vier stellen leerlingen hun eigen 

arrangement samen, door een paar keuzen te 

maken gericht op zijn of haar vervolgopleiding.

In de eerste twee jaar kijken we samen welke

route het beste past: via vmbo-kader naar vmbo-

GL bijvoorbeeld of via het beroepscollege richting 

mbo 3 en 4 en wellicht nog verder naar het hbo. 

Bijzonder aan onze school is ook dat we veel met 

sport doen en er topsporters bij ons op school 

zitten. Verder werken we veel samen met allerlei 

mensen en instanties uit de buurt.

Leren door samen te werken

We richten ons onderwijs zo in dat je niet 

alleen uit boeken leert maar ook in de praktijk. 

Zo zet ons programma NEXT zich in op het 

organiseren van activiteiten met de omgeving 

van de school. Deze activiteiten vinden plaats in 

de sporthal, het theater, de dienstenwinkel, de 

kantine of in de buurt met nieuwe initiatieven. 

NEXT is onlosmakelijk verbonden met het 

onderwijsprogramma. Het Calvijn College 

Amsterdam staat in de wijk Nieuw West.
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Aanmelding & toelating

Iedereen met een advies voor vmbo -basis, kader 

of theoretische leerweg mag zich aanmelden

bij het Calvijn College. Als je schooladvies na de 

CITO-uitslag hoger uitvalt, dan wordt het nieuwe 

advies gebruikt om over je toelating te beslissen. 

Wanneer je bent aangemeld, houden wij eerst

een kennismakingsgesprek. Soms kan het zijn dat 

je als leerling speciale aandacht nodig hebt. In dat 

geval overleggen wij binnen de school of wij je

dat kunnen bieden en wat daar voor nodig is. 

Soms kan het ook zijn dat wij niet de juiste school 

voor een leerling zijn vanwege de bijzondere 

begeleiding die nodig is. Is dat het geval, 

verwijzen wij altijd door naar de andere scholen. 

Ook kan er worden gekeken of je misschien 

versneld je opleiding kan behalen of dat je door 

kunt stromen naar een hoger niveau.

Plaatsing in een team

Onze school heeft drie teams waarin je als 

leerling terecht kunt komen: de Basisvorming, 

de Vakmanschapsroute of team vmbo-kader/

gemengde leerweg. Vanuit de basisschool kom 

je in het team Basisvorming. Elke klas heeft een 

studieloopbaanbegeleider (slb’er). Dit is je mentor 

en die is er voor jou. Deze slb’er begint samen met 

jou in het eerste jaar. Het is dus iemand die jou 

goed leert kennen en die jij goed leert kennen. Je 

slb’er kan je helpen als je vragen of problemen 

hebt.

Het onderwijs

Basisvorming

Op het Calvijn College leer je voor een beroep of 

vervolgopleiding. Het is daarbij nodig om goed te 

kunnen lezen en spellen, te kunnen rekenen en 

een goede burger te kunnen zijn. Daarom krijg je 

op onze school de eerste twee jaar basisvorming. 

In de basisvorming krijg je vakken als mens en 

maatschappij, Engels, wiskunde maar ook lezen, 

Nederlands en Biologie. De lessen duren 30, 60

of 90 minuten. Het dagrooster is te vinden in de 

bijlage.

Je eigen studieloopbaan

In leerjaar 3 kies je  al een profiel,  en niet veel later 

een vervolgopleiding. Op Calvijn leer je daarom 

stap voor stap zelfstandiger  werken en je eigen 

studieloopbaan te ontwikkelen. Vanaf leerjaar 1 

ga je aan de slag met de vragen: wie ben ik, wat 

kan ik en wat wil ik? In praktijksituaties doe je 

ervaring op, die je helpt deze vragen te

beantwoorden. Dit heet loopbaan oriëntatie: 

LOB. Dat is een belangrijk onderdeel van het 

onderwijsprogramma op het Calvijn College. 

In het verleden was LOB vooral gericht op het 

maken van de juiste studie- en beroepskeuze. 

Wanneer die keuze gemaakt was, leerde je een 

beroep en bleef je dat de rest van je loopbaan 

uitoefenen. Tegenwoordig is dat niet meer zo. 

Bedrijven, beroepen en opleidingen veranderen 

steeds. Daar krijg je in je werk mee te maken en 

maak je weer nieuwe keuzes in je loopbaan. Op 

school wordt je al heel vroeg gevraagd om het 

nadenken over je loopbaan. 

Daarnaast ontwikkel je daarmee je beroepskennis, 

en -vaardigheden en je beroepshouding: de 

manier hoe je je gedraagt op de werkvloer. 

We horen bij scholengroep ZAAM, samen met 

23 andere scholen in Amsterdam en Zaandam. 

Meer informatie hierover vind je in bijlage 8 en 

via www.zaam.nl. Wij vinden het belangrijk dat je 

onze school kunt verlaten met een goed diploma 

van het voortgezet onderwijs of zoals in het 

beroepscollege met een mbo-opleiding.

Een belangrijk doel van ons onderwijs is dat je 

antwoorden vindt op de vragen “wie ben ik”, “wat 

kan ik”, en “wat wil ik”. Dat je  je competenties 

kunt ontwikkelen en dat je erachter komt welke 

vervolgopleiding of beroep zij willen kiezen.

Dat doen we door het onderwijs zo aan te bieden, 

dat je kennis kunt maken met de praktijk en het 

vervolgonderwijs, deels met coaches van buiten 

de school die je wegwijs maken. Samen met hen 

en het Calvijn kun je er op deze manier achter 

komen wat je wilt en kunt. 

Als leerling heb je op school je vaste plek waar 

je dagelijks de meeste lessen volgt; dat is je 

leergebied waarin je op afwisselende manieren 

les kunt krijgen. Het is een overzichtelijk gebied 

met enkele lokalen, en een aantal kleinere 

lesruimten, kluisjes en toiletten bij elkaar.
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VMBO kader

Na twee jaar basisvorming maak je de keuze 

tussen één van de twee profielen van het 

vernieuwd vmbo; Zorg & Welzijn of Economie & 

Ondernemen.

Vernieuwd VMBO

In augustus 2016 zijn de sectoren en afdelingen in 

het vmbo vervangen door profielen. De bedoeling 

is dat het onderwijs beter aansluit op het mbo en 

de beroepspraktijk. Naast de verplichte algemeen 

vormende vakken (Nederlands, rekenen, Engels, 

maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en ckv), 

volgen leerlingen in het onderwijs een profiel. Dit 

profiel bestaat uit:

1. Beroepsgerichte profieldelen (4x)

2. Profiel verplichte algemeen vormende vakken

(2x)

3. Beroepsgerichte keuzedelen (4x)

Het Calvijn College biedt in de vmbo-k de 

profielen Economie & Ondernemen en Zorg

& Welzijn aan. In de tabel een overzicht van 

de vakken die in deze profielen worden 

aangeboden

• Leerlingen volgen op het Calvijn College eerst

een jaar basisvorming waarna je een

keuze maakt tussen één van de twee profielen 

van het vernieuwd vmbo: Zorg & Welzijn of 

Economie & Ondernemen.

• In het derde leerjaar start je met je profiel en

volgt hierbij de bijbehorende profieldelen

en de profiel verplichte algemeen vormende 

vakken. Daarnaast kies je aan het einde

van dit leerjaar je vier keuzevakken. Deze 

Voorbeelden van praktijksituaties zijn stages, 

thema- en projectlessen. En activiteiten in en om 

school i.s.m. de buurt (dit heet programma Next). 

Om zelfstandig te kunnen zijn is het belangrijk dat 

je je als leerling veelzijdig kan ontwikkelen in een 

samenleving waarin het gebruik van ICT steeds 

meer toeneemt. Wij willen je hierop voorbereiden en 

maken actief gebruik van digitale middelen in het 

onderwijs.

Thema- en projectlessen

Wij vinden het belangrijk dat je een zo breed 

mogelijk onderwijsaanbod krijgt. Daarom krijg je 

naast gewone vakken op onze school ook thema- en 

projectlessen. In deze lessen worden

vakken gecombineerd; je leert bijvoorbeeld goed 

samenwerken en je leert veel over onderwerpen die 

niet in de gewone lessen behandeld worden.

Verder is het belangrijk dat je je schoolcarrière afsluit 

op een niveau dat bij je past. Vanuit die gedachte

kun je instromen in de Vakmanschapsroute, vmbo- 

kader (vmbo-k) of de gemengde leerweg  (vmbo-gl). 

Na het eerste jaar worden leerlingen

die dat willen en aankunnen in een vmbo-gl klas 

geplaatst. In het tweede leerjaar wordt de keuze 

gemaakt voor de studie VMR of vmbo-k. Je slb’er 

weet hier alles van en vertelt je aan het begin van het 

schooljaar hoe dit in zijn werk gaat.

Opbouw onderwijs Economie en Ondernemen Zorg en Welzijn

Profieldelen

Vmbo-K

• Administratie

• Commercieel

• Logistiek

• Secretarieel

• Mens en Activiteit

• Mens en Gezondheid

• Mens en Omgeving

• Mens en Zorg

Profiel-verplichte algemeen 

vormende vakken vmbo-K

• Economie

• Wiskunde

• Biologie

• Wiskunde óf Maatschappijleer 2

Keuzedelen vmbo-K • Ondernemen

• Marketing

• Financieel en adm. Beheer

• Webshop

• Assisteren in de gezondheidszorg

• Ondersteuning bij sport en 

bewegingsactiviteiten

• Welzijn kind en jongere

• Kennismaking met uiterlijke 

verzorging 

Opbouw onderwijs Economie en Ondernemen Zorg en Welzijn

Profieldelen

Vmbo-GL

• Commercieel

• Secretarieel

• Mens en Activiteit

• Mens en Zorg

Profiel-verplichte 

Algemeen vormende vakken 

vmbo-GL

• Economie

• Wiskunde

• Biologie

• Geschiedenis

Keuzevak vmbo-G: • Beeldende vorming of

Lichamelijke opvoeding 2

• Beeldende vorming of

Lichamelijke opvoeding 2

Keuzedelen vmbo-K • Ondernemen

• Webshop

• Assisteren in de gezondheidszorg 

• Welzijn kind en jongere

Kaderberoeps Gemengd Theoretisch
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Vakmanschapsroute

Het Calvijn College en het ROC van Amsterdam 

bieden sinds 2014 – 2015 samen opleidingen aan 

onder de naam Vakmanschapsroute.

Alle basis leerlingen doen op het Calvijn de 

Vakmanschapsroute (VMR). Binnen de VMR halen 

leerlingen in 5 jaar hun mbo-2 diploma.

Het Calvijn werkt hiervoor samen met het ROC

van Amsterdam. Opleidingen binnen de VMR zijn:

• Helpende Zorg & Welzijn (met

keuzemogelijkheid kappertraject),

• Medewerker Facilitaire Dienstverlening en

• Medewerker Sport & Recreatie.

Tijdens de opleiding volgen leerlingen soms 

ook keuzedelen op het ROC van Amsterdam en 

doen zij daar hun mbo-examens.

Door samen te werken met het ROC van 

Amsterdam heeft het Calvijn College een 

aantrekkelijke, verkorte en doelgerichte leerroute 

ontwikkeld die de overgang naar het mbo voor 

leerlingen minder groot maakt. Wij streven er naar 

dat alle leerlingen uit de vakmanschapsroute 

doorstromen naar een mbo- 3 of 4-opleiding.

Programma

Leerjaar drie start vervolgens met het programma 

van de Vakmanschapsroute:

• je volgt de generieke en de beroepsgerichte

vakken van het door hen gekozen profiel

(= vernieuwd ) en word je voorbereid op het 

volgen van MBO-onderwijs.

Eind van dit leerjaar kies je één van de drie MBO- 

uitstroomrichtingen.

• Je start met een mbo-opleiding en volgt zowel 

de generieke als de beroepsgerichte vakken. 

Het onderwijs vindt plaats op het Calvijn.

 • Je rondt de mbo-opleiding af op het Calvijn 

College en maakt kennis met het MBO en wordt 

begeleid bij het maken van een keuze voor een 

vervolgopleiding.

Bijzonder aan de VMR is dat het Calvijn College en 

het ROC van Amsterdam zorgen voor doorgaande 

leerlijnen, waardoor leerlingen geen overlap of 

storende onderbrekingen meer ervaren in hun 

onderwijsprogramma.

Overige bijzonderheden

De resultaten

Leerlingen op onze school halen goede 

resultaten. In het jaar 19-20 slaagde 100% van 

de vmbo-K. De afgelopen drie jaar slaagde 

gemiddeld 93% op -kader niveau. Op mbo-2 

niveau slaagde de laatste drie jaren gemiddeld

93%. Het percentage voortijdig schoolverlaters 

lag in het jaar 2019-2020 onder de 2%. Meer dan 

80% van de VMR-leerlingen stromen door naar 

een mbo-opleiding op niveau 3 of 4. 

Bestemming na behalen diploma

keuzevakken zijn samengesteld in een 

arrangement. Door het volgen

van keuzevakken kun je je verdiepen of 

verbreden. De keuzevakken hebben altijd een 

beroepsvoorbereidend en/ of – oriënterend 

doel.

• In leerjaar vier volg je je keuzevakken en rond

je het diploma af.

• Wanneer je vmbo-k volgt en een of meer 

vakken op vmbo-glt-niveau wilt afsluiten, 

bestaat hiervoor de mogelijkheid, wanneer 

het docententeam heeft aangegeven dat het 

benodigde niveau behaald wordt.

Gemengde leerweg

Vanaf schooljaar 2020-2021 verandert de 

theoretische leerweg in een leerweg met 

beroepsvak. Calvijn biedt de Gemengde Leerweg 

aan, die sterk lijkt op de TL met beroepsvak. 

Hiermee  heeft het Calvijn College alvast 

voorbereid op de aankomende wijziging. Vanaf 

het jaar 2022 stromen de eerste leerlingen uit 

met een volledig vmbo-gl diploma op het Calvijn 

College.

Het diploma van de Gemengde Leerweg biedt 

leerlingen dezelfde waarde als een diploma van 

het vmbo-T en biedt dezelfde mogelijkheden 

in vervolgopleidingen. Leerlingen volgen op 

het Calvijn College eerst een jaar basisvorming 

waarna je een keuze maakt tussen één van de 

twee profielen van het vernieuwd vmbo: Zorg & 

Welzijn of Economie & Ondernemen.

Op het Calvijn College bieden we in de 

Gemengde leerweg twee profielen aan: Economie 

& Ondernemen, Zorg & Welzijn. Binnen deze 

2 profielen kunnen leerlingen kiezen uit 2 

keuzevakken: LO2 of Beeldende Vorming.

0

mbo

overig

20 40 60 80 100

vmbo-b Bestemming

vmbo-k

vmbo-(g)t

100,0%

100,0%

94,4%
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Aandacht voor sport

 Het Calvijn College besteedt veel aandacht aan 

sport en biedt talentvolle sporters de kans om 

een sportieve carrière te combineren met het 

succesvol afronden van een schoolcarrière. Door 

middel van topsportbegeleiding krijgen.  Wij 

maken voor deze leerlingen een maatwerkrooster. 

In een optimale samenwerking met verschillende 

sportorganisaties, worden trainingstijden en 

lestijden op elkaar afgestemd. De leerling hoeft 

niet te kiezen tussen topsport en studie! Onze 

ambitie is om in vijf jaar te groeien in aantal 

topsporters op onze school. Leerlingen kunnen 

ook hun KNVB-diploma halen als scheidsrechter 

voor zaalvoetbalwedstrijden, we hebben een 

jaarlijks terugkerend straatvoetbaltoernooi met 

ongeveer 25 bedrijven op de Zuidas, en met ons 

mooie gebouw, waarin een grote sporthal zit, zijn 

de mogelijkheden voor sportactiviteiten groot.

Stages

Vanaf het derde leerjaar loop je stage. In het 

beroepscollege omvat je stage in het derde 

leerjaar en vierde leerjaar één dag en in het vijfde 

leerjaar twee dagen per week. Als je vmbo- kader 

doet, loop je in leerjaar 3 en 4 een half jaar één 

dag per week stage. Je loopt stage of gaat je 

oriënteren op het beroep dat je later wilt gaan 

uitoefenen. Bij Zorg & Welzijn kun je

bijvoorbeeld stagelopen in een ziekenhuis of een 

kinderdagverblijf.

Bijzondere lessen

Wij zijn een bijzondere school. Een van de 

bijzondere lessen op het Calvijn College is 

het maatwerkuur; alle leerlingen hebben 

in een deel van het jaar een keuze voor een 

onderwerp waar ze begeleiding bij nodig 

hebben of juist goed in zijn (bv. taal, rekenen, 

huiswerkbegeleiding, examentraining,sport 

of een competentietraining). Er wordt 

gedifferentieerd naar niveau. Als je al iets kunt, 

hoef je dit niet meer opnieuw te oefenen en kun 

je naar een volgend niveau. In leerjaar vier krijg je 

een coach die je helpt kiezen welk beroep je

later wilt. Je bezoekt dan een aantal verschillende 

werkplekken.

Opleidingsschool

Wij zijn een opleidingsschool. Dat betekent dat op 

onze school studenten van de lerarenopleiding 

stage lopen, bijvoorbeeld om docent of leerling-

begeleider te worden. De school kan veel 

van deze studenten leren en zij van ons. Deze 

studenten zijn net zo goed als de docenten, goed 

in wat ze doen en ze zijn er voor jou.

NEXT

Met het programma NEXT wil het Calvijn 

leerlingen tijdens hun opleiding extra 

werkervaring en werknemersvaardigheden op 

laten doen in onze praktijkruimten en bij

bedrijven. Wij hebben in ons gebouw een zorg- of 

klussenwinkel, een kapperszaak en restaurant- 

avonden. Wij halen de buurt niet alleen binnen, 

maar gaan dan ook actief de buurt in. Wij willen 

dat de buurt de school omarmt en onze leerlingen 

in hun buurt. In ons gebouw staan  de deuren 

open en lopen mensen makkelijk naar binnen 

doordat er leuke, praktische en interessante 

dingen te doen zijn. Met bijvoorbeeld partners 

Project Vooruit! en  de VU is het Calvijn een 

samenwerking aangegaan onder de noemer 

‘Nieuw West studeert!’ Met de partner Combiwel 

is onder andere een mooi initiatief tot een 

gezonde schoolkantine tot stand gekomen.

Samenwerking

VO: OSVO een vereniging van schoolbesturen 

in het Amsterdamse voortgezet- en middelbaar 

beroepsonderwijs

https://www.verenigingosvo.nl/

SWVADAM: Samenwerkingsverband Voortgezet

Onderwijs Amsterdam-Diemen https://www.

swvadam.nl/

SPORT: Topscore, gemeente Amsterdam, Ajax,

AORC en de KNVB.

STAGES: meer dan 200 bedrijven in en rond

Amsterdam

COACHING: individuele vrijwilligers o.a. vanuit de 

gemeente Amsterdam.

PO-VO DOORSTROOM werkt samen met 

OSB De Toekomst, de Einsteinschool, de 

Slotermeerschool, de Osdorpse Montessorischool 

en OBS de Globe in een programma vanaf groep 8 

om een goede doorstroom van basisscholen naar 

het voorgezet onderwijs te verzekeren
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Stadslab maakt Amsterdamse kinderen democratisch vaardig door samen met 

docenten goed burgerschapsonderwijs te ontwerpen. Natuurlijk helpen onze 

leerlingen mee in de stage en bediening.

Alle -basis leerlingen doen op het Calvijn de Vakmanschapsroute (VMR). Binnen 

de VMR halen leerlingen in 5 jaar hun MBO-2 diploma. Het Calvijn werkt hiervoor 

samen met het ROC van Amsterdam. Opleidingen binnen de VMR zijn Helpende 

Zorg & Welzijn, Kapper, Medewerker Facilitaire Dienstverlening en Medewerker 

Sport & Recreatie. Tijdens de opleiding volgen leerlingen keuzedelen op het 

ROC van Amsterdam en doen zij daar hun MBO-examens.

Het Calvijn College en Stichting ASV-Lebo werken nauw samen om 

sport en onderwijs vorm te geven. Samen met Lebo werken wij aan 

verschillende projecten. Denk aan een scheidsrechters- cursus en een cursus 

jeugdsportbegeleider.  Na het behalen van een van de certificaten  kunnen 

leerlingen echt aan het werk gaan bij de verschillende activiteiten die Lebo 

aanbied. Zaalvoetbaltalenten van het Calvijn kunnen mogelijk instromen bij ASV 

Lebo.

Het Calvijn College heeft met de jeugdopleiding van Ajax een samenwerking  om 

de trainingsfrequentie van de leerlingen te kunnen verhogen door te kunnen 

studeren en trainen op trainingscomplex de toekomst.

Het Calvijn werkt met de VU samen om Community Service Learning (CSL) van 

de VU vorm te geven en de doelstellingen van het Calvijn tav leerlingen en de 

buurt (programma Next) versterken.

VoorUit is een organisatie waarbij jaarlijks meer dan 70 studenten in ruil voor 

woonruimte 10 uur per week maatschappelijk werk doen in de wijk waar ze 

wonen. Het doel van VoorUit is om bij te dragen aan de sociale cohesie van de 

wijk door participatie van bewoners te bevorderen en werkt vanuit het Calvijn 

College

 Het Calvijn College heeft met de Anne Frank Stichting een partnerovereenkomst 

gesloten, met als doel onderwerpen als discriminatie en ongelijke behandeling 

bespreekbaar te maken. De theorie en werkvormen die de docenten in 

workshops krijgen aangeboden zijn direct in de lessen te gebruiken. Zo wordt 

iedereen bereikt.

In deze bijzondere samenwerking gaan leerlingen van het Calvijn College in 

gesprek met de uitsprekers van de Vrijheidslezing. De Vrijheidslezing is een 

programma van de Balie, waarin mensen die zich op verschillende manieren 

inzetten voor vrijheid, komen vertellen. Deze ontmoetingen maken bij leerlingen 

echt iets los. Waar mogelijk wordt een middelbare school uit een andere 

Amsterdamse buurt betrokken, zodat leerlingen uit verschillende buurten elkaar 

ontmoeten.

Onze leerlingen doen wekelijks activiteiten met buurtbewoners van Huis van 

de Wijk het Anker, tot ieders plezier. Zo worden er spelletjes gespeeld en nagels 

gelakt. 

Onze leerlingen mogen praktijkervaring opdoen bij de mensen van Vrouw en 

Vaart! Ze kunnen bijvoorbeeld assisteren bij de kinderoppas, het beheer of de 

kantine. Een leerzame invulling van het praktijkonderwijs.

Digiwijks verzorgt ICT-lessen voor (oudere) buurtbewoners. En wie weet er nu 

meer van ICT dan jongeren? Daarom hebben wij de handen ineen geslagen en 

mogen de leerlingen, onder begeleiding, een aantal lessen geven.

Resto Van Harte is een bijzondere stichting die met hulp van vrijwilligers op vele 

locaties in het land voor buurtbewoners kookt. Voor €5 kunnen buurtbewoners 

genieten van een heerlijk driegangendiner. Zo is een avondje uit eten ook voor 

mensen met een kleine portemonnee mogelijk, en komen buurtbewoners met 

elkaar in contact. Op maandag en donderdag kookt Resto VanHarte op het 

Calvijn College, waar per avond zo’n 60 à 70 mensen op af komen.
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De leerlingen

De mening van de leerlingen van het Calvijn 

College vinden wij natuurlijk heel belangrijk. 

Ieder jaar nemen we enquêtes af om dit na te 

gaan. Leerlingen zijn in het algemeen tevreden op 

het Calvijn College (7,0), hun mentor (8,8) en zij 

voelen zich veilig op het Calvijn (8,8).

Meer informatie over ons veiligheidsbeleid vind 

je in bijlage 7. Zonder die samenwerking met 

leerlingen kunnen wij geen goede

school zijn. Daarom praten leerlingen vaak met 

de docenten en de directie. Elke klas heeft een 

klassenvertegenwoordiger en de

klassenvertegenwoordigers praten regelmatig 

met de directeur en met docenten. In deze 

gesprekken gaat het over hoe de school en het 

onderwijs nog beter kan worden vormgegeven 

volgens de leerlingen en hoe een goede les 

eruit ziet. Ook worden de leerlingen betrokken 

bij de inrichting van de school. Onze leerlingen 

organiseren ook leuke schoolfeesten, die altijd 

heel goed bezocht worden en ook is er elk jaar 

voor alle leerlingen een schoolreisje.

Ondersteunen en begeleiden

Er zit in elk team een begeleidingsexpert. Deze 

expert zorgt er samen met de slb’ers voor dat er 

alles aan gedaan wordt zodat je op een goede 

manier je onderwijs kan volgen. Heb je extra 

begeleiding nodig, dan gaan wij daar samen met 

de school naar op zoek. Informatie over passend 

onderwijs vind je in het leerlingenstatuut van de 

school.

Wij hebben verschillende vormen van 

begeleiding voor leerlingen op school die op 

onze website www.calvijncollege.amsterdam 

beschreven worden (het ondersteuningsprofiel).

Oriëntatie op je vervolgopleiding

Een opleiding geeft de richting aan waar je met je 

loopbaan naar toe wilt. Tegenwoordig veranderen 

zoveel mensen van richting dat de meerderheid 

van de volwassen iets anders doet dan waarvoor 

ze zijn opgeleid. Het bepaalt dus niet alles,

maar het is wel belangrijk om een opleiding te 

kiezen die bij je past. Het kan zijn dat je daarom 

begeleiding wilt hebben bij het kiezen van je 

opleiding; economie en ondernemen, facilitaire 

dienstverlening of toch zorg en welzijn? Je

kunt dit bespreken met je met je slb’er die je 

informatie geeft over het kiezen van de juiste 

vervolgopleidingen en werk. Uiteindelijk kan de 

de slb’er een advies aan jou en je ouders geven.

Lente- en zomerschool

Voor leerlingen die begeleiding kunnen 

gebruiken bij de overgang van het ene naar het 

andere leerjaar , wordt de lente en zomerschool 

georganiseerd. Een of twee weken lang worden 

de leerlingen intensief begeleid om aan hun 

achterstanden te werken, met name voor de

vakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. 

De slb’er bepaalt samen met de vakdocenten wie 

hiervoor in aanmerking komen.

Persoonlijke omstandigheden

Als je als leerling in je leven met omstandigheden 

in aanraking komt die het leren in de weg staan, 

zijn er tal van mogelijkheden om je daarbij te 

begeleiden. Zo bieden we bijvoorbeeld aparte 

trainingen en begeleidingsuren aan zoals 

faalangstreductietrainingen en begeleiding

bij dyslexie. Er kan (eventueel in overleg met je 

slb’er) een afspraak worden gemaakt met

de ouder-en kindadviseur (OKA).

Op school hebben wij ook een schoolarts en een 

schoolverpleegkundige. Soms kun je als leerling 

een uitnodiging krijgen voor een bezoek, als wij 

denken dat dit nodig is. Dit kan bijvoorbeeld als er 

op de basisschool al dingen over je gezondheid 

bekend waren, of als je vaak ziek bent. Jij en je 

ouders kunnen zelf ook een gesprek of onderzoek 

aanvragen.

Contacten met ouders

Wij vinden het als school belangrijk om samen 

met jou een goede afstemming te hebben met je 

ouders. Daarom hebben wij een aantal keer per 

jaar contact met hen op de volgende momenten:

1. De kennismakingsavond met de slb’er

2. Een huisbezoek (facultatief)

3. Vier keer per jaar tijdens de uitreiking van de 

rapporten

4. Tijdens de voorlichting over het 

uitstroomprofiel

 5.  Tijdens de voorlichting over het examen

Daarnaast worden ouders uitgenodigd voor 10

Open Deur-bijeenkomsten Op deze 

informatieavond bespreken we met elkaar zaken 

als gezonde voeding, het gebruik van magister, 

en het gesprek aangaan met je opgroeiende kind. 

Tevens bieden wij op school lessen Nederlands 

voor ouders aan.

Magister

Je ouders krijgen een gebruikersnaam en 

wachtwoord voor Magister. Hiermee kunnen ze

via de website van de school altijd jouw resultaten 

en verzuim zien.

Een veilige school

Veiligheid op school maken we samen. Hier kun 

je zelf veel aan doen. De Coördinator Leerklimaat 

zorgt er samen met de betrokkenen voor dat bij 

incidenten zo goed mogelijk tot een oplossing 

wordt gekomen.
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Te laat 

Als je te laat de klas binnenkomt, word je als te 

laat genoteerd. Dan meld je je de volgende dag 

om 07.45 uur op school. Doe je dat niet, dan blijf

je de volgende middag na. Als je vaak te laat komt, 

dan komt er een gesprek tussen je ouders en je 

slb’er. Daarin worden afspraken gemaakt over

hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.

Uit de les gestuurd

Als je uit de les wordt gestuurd, meld je je met een 

uitstuurbriefje bij de leergebiedassistent en ga je 

bepaalde taken uitvoeren. Soms is het beter om 

even niet in de groep aanwezig te zijn. Aan het 

einde van de les ga je naar je docent terug

om afspraken te maken. We proberen altijd alles 

in gesprek op te lossen. Als je je niet meldt, of

niet terug gaat naar de docent, worden je ouders 

geïnformeerd.

Vakantie

De vakanties van het schooljaar 2020-2021 vind 

je in de bijlage. Vakantie nemen buiten deze data 

kan alleen als het voor jouw ouders/ verzorgers 

onmogelijk is om op vakantie te gaan tijdens

de gewone schoolvakanties en de ouders/ 

verzorgers dit ook kunnen bewijzen. Hiervoor 

moet bij de leerplichtambtenaar bijzonder verlof 

worden aangevraagd en beoordeelt aanvragen 

voor extra verlof langer dan tien dagen. Extra 

verlof kan alleen schriftelijk, minimaal zes weken 

van tevoren, via de slb’er worden aangevraagd. 

Formulieren hiervoor zijn af te halen bij de 

presentiemedewerker.

Learn Up klas

 Als je beter op een andere manier dan in de 

klas je lessen kunt volgen, dan kun je terecht 

in de Learn Up klas. Hier volg je een speciaal 

programma, zodat je je op je eigen manier het 

onderwijs kunt inrichten en mogelijk erna weer in 

een setting van een klas verder kunt.

Rechten en plichten

Op school hebben wij allemaal te maken met 

rechten en plichten over hoe leerlingen en 

docenten met elkaar omgaan; deze rechten en 

plichten kun je vinden in bijlage 1.

Aanwezigheid

Het is belangrijk dat je altijd aanwezig bent. In 

uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als je ziek 

bent, kun je een les missen.

Ziek

Als je ziek bent, word je afgemeld door je ouders. 

Vóór 08.30 uur willen wij weten wie wel of niet 

aanwezig is. Ouders geven iedere dag opnieuw 

je absentie door. Bellen kan vanaf 07.30 uur. Het 

telefoonnummer is 0206153409. Als je weer beter 

bent, haal je bij je slb’er een absentiebrief op.

Deze wordt door je ouders en je slb’er ingevuld en 

ondertekend. Absentiebrieven moeten drie dagen 

na betermelding weer bij de slb’er ingeleverd zijn. 

Als je op school ziek wordt, dan meld je je bij je 

slb’er. Mocht die niet aanwezig zijn, dan kun je de 

presentiemedewerker opzoeken.

Afwezig met reden

Als je niet op school kunt zijn (door bijvoorbeeld 

tandarts- of doktersbezoek of een andere 

oorzaak), dan is het de bedoeling dat je een dag 

vóór het verzuim een absentiebrief inlevert bij je 

slb’er. Je slb’er geeft dan vrij, in overleg met de 

presentiecoördinator. Dit gebeurt alleen als de 

absentiebrief goed is ingevuld en als het gaat om 

geoorloofd verzuim. Geoorloofd verzuim betekent 

dat een leerling er niets aan kan doen dat hij een 

les mist. Het kan wel zijn dat de docent je de les 

later laat inhalen.

Afwezig zonder reden

Wanneer je afwezig bent zonder dat wij reden 

kennen, neemt de slb’er contact op met

je ouders. Ook meldt hij of zij waar nodig je 

afwezigheid bij de gemeente Amsterdam 

(leerplicht). De gemeente houdt bij hoe vaak je 

zonder reden afwezig bent. Op school hebben 

wij ook een leerplichtambtenaar. Als je vaak 

afwezig bent zonder reden, dan nodigt de 

leerplichtambtenaar jou en je ouders/ verzorgers 

uit op school voor een gesprek. Voor lesuren 

waarin je afwezig was, bestaat de mogelijkheid 

dat je deze lessen dubbel moet inhalen. Dit 

gebeurt in overleg met je slb’er. Eventueel

kan de leerplichtambtenaar waarschuwingen 

uitdelen. Het kan er zelfs toe leiden dat jij en je 

ouders gevraagd worden zich voor de rechter te 

verantwoorden.
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de directeur of de landelijke klachtencommissie. 

Meer informatie over de verdere procedures 

beschreven in de Klachtenregeling ZAAM.

Commissie van Beroep voor Examens 

Wanneer een leerling zich schuldig maakt 

aan onregelmatigheden ten aanzien van een 

examenonderdeel (zoals bijvoorbeeld het zonder 

geldige reden afwezig zijn bij een toets van het 

schoolexamen), kan de school maatregelen 

treffen. In het Eindexamenbesluit (een wettelijke 

regeling) staat dat namens de directeur van de 

school dan bijvoorbeeld het cijfer 1 kan worden 

toegekend, of deelname aan een toets kan 

ontzeggen. Wanneer je het niet eens bent met de

maatregel die door de directeur is genomen, 

kan je in de eerste plaats bij de school zelf, 

bijvoorbeeld bij de examencommissie, bezwaar 

maken tegen de beslissing. Wanneer de 

beslissing daarna in stand wordt gehouden door 

de directeur, kan je tegen de beslissing in beroep 

gaan bij de Commissie van Beroep voor Examens 

van Stichting ZAAM. Van belang is:

• Dat je het beroep instelt binnen 5 werkdagen

nadat de beslissing aan je bekend is gemaakt.

• Dat je het beroep schriftelijk instelt en in je

beroep de redenen van je beroep beschrijft;

• Dat je het beroep stuurt nnaar de Commissie 

van Beroep voor Examens Stichting ZAAM 

Postbus 12426, 1100 AK Amsterdam.

In de Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen 

is precies beschreven hoe je beroep kunt instellen 

en hoe het beroep wordt behandeld door de 

Commissie van Beroep voor Examens.

De Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen 

kun je vinden op www.zaam.nl/regelingenEen 

exemplaar van de Regeling Beroep tegen 

Examenbeslissingen ligt ter inzage bij de 

schoolleiding.

Privacy

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen 

vindt iedereen ontzettend belangrijk. De nieuwe 

privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van 

kracht is, draagt hiertoe bij. De Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt 

voor versterking van ieders privacyrechten. 

U en uw kind krijgen meer zeggenschap over 

persoonsgegevens.

Via een brochure op de website van het Calvijn 

College lichten wij toe hoe het Calvijn College 

met privacy omgaat.

De klachtenregeling

Het kan voorkomen dat er iets gebeurt op school 

waar ouders of leerlingen problemen mee 

hebben. Zij kunnen dan een klacht indienen. 

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld 

onderwijskundige zaken, pedagogisch klimaat, 

leerkrachten of pesten. Allereerst kan de klacht 

besproken worden met degene tegen wie de 

klacht gericht is. Als dit geen positief effect 

heeft, kan de klacht worden besproken met 

de schoolleiding (directeur). Veruit de meeste 

klachten over de dagelijkse gang van zaken in de 

school zullen in onderling overleg tussen ouders, 

leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze 

afgehandeld kunnen worden. Indien dat echter 

niet mogelijk is, gezien de aard van de klacht of 

indien de afhandeling niet naar tevredenheid 

heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen 

op de klachtenregeling van de Stichting ZAAM.

De klachtenregeling van ZAAM staat vermeld 

op www.zaam.nl/regelingen. Een exemplaar 

van deze klachtenregeling ligt ter inzage bij 

de schoolleiding. Klachten op het gebied van 

examinering binnen het beroepscollege (MBO)

Leerlingen in de Vakmanschapsroute doen in 

het vierde en vijfde jaar MBO- examens. Mocht 

je een klacht hebben over een MBO-examen en 

kom je er met je studieloopbaanbegeleider of 

teammanager niet uit, kan je contact opnemen 

met het ROC van Amsterdam. Kijk voor meer 

informatie over klachten over examens in het 

Examenreglement op de website van het ROC 

van Amsterdam. De school is aangesloten bij 

de Landelijke Klachtencommissie Protestants 

-Christelijk Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH 

te Den Haag. Het Calvijn College geeft advies 

over de klacht. Binnen 4 weken na ontvangst 

van het advies van de klachtencommissie zal het 

bevoegd gezag het besluit hierop kenbaar maken.

De vertrouwenspersonen

Voor een klacht tegen ongewenst gedrag (in 

het bijzonder seksuele intimidatie, racisme of 

een andere vorm van discriminatie, agressie of 

geweld) kan contact worden opgenomen met 

de mentor of de vertrouwenspersoon binnen de 

school. Om te kunnen spreken met iemand die

verder van de school afstaat zijn er binnen ZAAM 

vertrouwenspersonen aangesteld. Deze zijn te 

bereiken via de coördinator voor klachten, de 

heer Frans Kaandorp (f.kaandorp@zaam.nl)

Hij brengt je in contact met één van de 

vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon 

gaat na of er via bemiddeling een oplossing kan 

worden bereikt. De vertrouwenspersoon kan

ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen 

klacht in te dienen. Wanneer er geen oplossing 

kan worden bereikt, kan de vertrouwenspersoon

je begeleiden bij het indienen van een klacht bij 
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Schoolkosten

Als je in het voortgezet onderwijs op school zit, 

worden veel dingen betaald door de overheid. In 

de wet staat dat schoolboeken gratis zijn. Dat is 

op het Calvijn College dus ook zo. Ook de

benodigde kosten van het kapperstraject binnen 

de afdeling Z&W worden vergoed. Wanneer je op 

het mbo zit, betaal je de schoolboeken zelf (zie 

schoolkosten mbo).

Overzicht vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 

is vastgesteld op € 75,- en omvat kosten voor

o.m. het gebruik van een kluisje, en gezamenlijke 

activiteiten en de schoolreis.

Ondersteuning schoolkosten

Er zijn in Amsterdam diverse mogelijkheden ter 

ondersteuning van de betaling schoolkosten 

voor mensen met een laag inkomen. Vanuit de 

gemeente bestaat de scholierenvergoeding, een 

gratis laptop/tablet voor de middelbare school. 

Wanneer je via de gemeente niet in aanmerking

komt voor vergoedingen, is het soms mogelijk om 

via Stichting leergeld een aanvraag te doen.

iPad

Het Calvijn College gebruikt de iPad in de lessen. 

Dat doen wij omdat wij hiermee onderwijs op 

maat kunnen bieden. De iPad is net als een 

rekenmachine een leermiddel dat door de ouders 

aangeschaft wordt. Als school doen wij ons best 

om de kosten voor de ouders zo laag mogelijk

te houden. Een ouders is vrij in de keuze van 

de aanschaf van een iPad. De meest actuele 

informatie vindt u op de website van het Calvijn 

College.

Schoolreis/schoolkamp

IIn april gaan de leerlingen in leerjaar 1 op 

schoolkamp en volgen daar het onderwijs-

programma. De kosten bedragen 35 euro. 

Ieder jaar wordt er voor en met alle leerlingen 

een schoolreis georganiseerd. Het bedrag is 

onderdeel van de ouderbijdrage. Deelname 

hieraan is mogelijk na overmaking van het 

bedrag onder vermelding van leerlingnaam, 

leerlingnummer en de activiteit. Ook hierbij geldt 

dat contant betalen niet mogelijk is.

In het laatste jaar van de vakmanschapsroute 

zijn leerlingen als voltijd leerling in een mbo2- 

opleiding ingeschreven van het ROC van 

Amsterdam. Daarbij horen de kosten van een 

mbo-opleiding. Op het mbo zijn je schoolboeken 
niet gratis. Hiervoor ontvang je een factuur vanuit 
ZAAM.

1. Lesgeld: als uw zoon / dochter op 1 augustus 

a.s. 18 jaar of ouder is, dient er lesgeld te 

worden betaald. Voor schooljaar 2020– 2021

is dat € 1.202,- . Na inschrijving bij het ROC van 

Amsterdam, krijgt uw zoon/dochter hierover 

automatisch bericht van de Dienst Uitvoering 

Onderwijs (DUO). Het lesgeld kan in 1 keer 

worden betaald of in termijnen. Kijkt u voor 

meer informatie op https://duo.nl/particulier/

lesgeld/index.jsp

Schoolkosten MBO
2. Studiefinanciering: leerlingen in het mbo 

die ouder zijn dan 18 jaar hebben recht 

op studiefinanciering en een studenten-

reisproduct. Dit recht gaat in vanaf de 

eerste dag van het kwartaal volgend op 

de 18e verjaardag. Leerlingen moeten zelf 

studiefinanciering aanvragen via de website 

van DUO. Let op: hiervoor is een DIGID code

nodig. We adviseren leerlingen om het op tijd

(3 maanden voordat het moet ingaan) aan te 

vragen.

3. Reisproduct: vanaf 1 januari 2017 kunnen 

ook mbo’ers jonger dan 18 een studenten- 

reisproduct krijgen. Hiermee reis je gratis of

met korting met het openbaar vervoer. Vanaf 

oktober 2016 kunnen leerlingen dit aanvragen 

via de website van DUO. Let op: ook hiervoor is 

een DigiD-code nodig.

4. Onderwijsovereenkomst: Een mbo-student 

(of zijn ouders/verzorgers als hij nog geen 18 

is) tekent bij de start van zijn opleiding een 

onderwijs-overeenkomst. Deze overeenkomst 

is alleen geldig tussen de student en het 

ROCvA en geeft onder meer informatie over 

de opleiding, de begeleiding en regels over 

aanwezigheid.

5. Op het mbo zijn leermiddelen niet gratis.

Voor de bestelde boeken: wordt een factuur 

gestuurd vanuit stichting ZAAM, waar het 

Calvijn College bij hoort. Afhankelijk van de 

opleiding kost dit tussen € 100,- en € 200,- .

Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht

op het Calvijn College. Onze school valt onder de 

inspectie Haarlem. Meer informatie hierover staat 

op www.onderwijsinspectie.nl
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Je hebt recht op goed onderwijs,

je hebt de plicht om:

• Op tijd in de les aanwezig te zijn

• Je aan de rechten en plichten te houden

• Een bijdrage te leveren aan goed onderwijs

Je hebt recht op een goed leerklimaat,

je hebt de plicht om:

• Anderen met respect te behandelen

• Anderen te accepteren zoals ze zijn

• Onveilige situaties te melden bij een 

medewerker van de school

• Rust te bewaren op de gangen

• Altijd in het Nederlands met elkaar te spreken

Je hebt recht op een schone school,  

je hebt de plicht om:

• Afval in de prullenbak te gooien

• In Eat Up of buiten te eten en drinken

• Het schoolgebouw intact te houden

• De leergebieden en de toiletten schoon 

achter te laten

De schoolregels
Bijlage 1  
Rechten en plichten
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Bijlage 2  
Namen van vakken

Vakcode Vakomschrijving

A&O

ADM

AK

BI

DV-KI

DV-OR

DV-SR

EC

EN

EN-KD

EO

FA

FDV

GS

HW-PV

HZW

HZW-EX

ICT

KD-DV

KD-EN

KD-IS

KD-KV

KD-LG

KD-ON

KPPR

KV2

LB

LL&B

LO

LO2

LOG

LU

M&M

MA

Administratie en Onderhoud

Profieldeel Administratie

Aardrijkskunde

Biologie

Dienstverlening

Onderhoud

Beroepsvak Dienstverlening Basis S&R

Economie

Engels aan PV-groep

Engels Keuzedeel

Economie en Ondernemen

Frans

Facilitaire dienstverlening

Geschiedenis

Huiswerkbegeleiding PV

Helpende Zorg en Welzijn

hzw extern

ICT

Keuzedeel 1 Digitale Vaardigheden

Keuzedeel Engels

Keuzedeel Imagestyling

Keuzedeel Klantcontact en Verkoop

Keuzedeel Lifeguard

Keuzedeel Ondernemen Gedrag

Kapperslessen

Keuzevak KV2

Levensbeschouwing

Leren, Loopbaan en Burgerschap

Lichamelijke Opvoeding

Keuzevak  LO2

Profieldeel logistiek

Learn Up begeleidingsuur

Mens en Maatschappij

Maatschappijleer 1

Vakcode Vakomschrijving

ML

NE

NE+

NS&T

O&R

PROJ

RE

S&R-PV

SLB

SR-EX

SR-PR

SR-TH

STAGE

TAALPLUS

V&V

WI

ZW

AGHZ

COM

FABH

KCKV

KMUV

MACT

MARK

MASK

MGEZ

MOMG

MZRG

ONDN

OSBA

SEC

WEBS

WZKJ

Maatschappijleer

Nederlands

Nederlands ondersteuning

Natuur- Scheikunde en Techniek

Onderhoud en reparatie

Projectlessen

Rekenen - voor S&R-PV op CDT

Beroepsvak PV

Studie loopbaan begeleiding

Beroepsvak Externe Sport

Beroepsvak S&R Praktijk

Sport en recreatie theorie

Stage

Ondersteuning Nederlands

Voeding en Veiligheid/EHBO

Wiskunde

Zorg en Welzijn

Keuzedeel Assisteren in de gezondheidszorg

Profieldeel Commercieel

Keuzedeel Financieel en administratief beheer

Kunstvakken

Keuzedeel Kennismaking met uiterlijke verzorging

Profieldeel Mens en Activiteit

Keuzedeel Marketing

Maatschappijkunde

Profieldeel Mens en Gezondheid

Profieldeel Mens en Omgeving

Profieldeel Mens en Zorg

Keuzedeel Ondernemen

Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten

Profieldeel Secretarieel

Keuzedeel Webshop

Keuzedeel Welzijn kind en jongere
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Bijlage 3
Namen van docenten

Afkorting Voorletter Achternaam

AAHH

AFKI

AFMU

AHTT

AXLR

BMMD

BNDN

BRAT

BRR

CABR

CAKT

EAAI

EASA

ELCM

ESOZ

FAAI

FACK

FAKH

FHNI

FKKK

GYAN

HAJR

HCAN

HKST

HMAN

HMMI

HNMR

HRCA

HTEI

IEMI

IEMS

IMMI

JKRL

A

A

A

A

A

B

B

B

R

Ç

C

E

E

E

E

F

F

F

F

F

H

H

H

H

H

H

H

H

H

I

I

I

J

HIRCH, EL

EL KHAyAtI

MOUSSAOUI

TALGOUT

LETER

MOUHIDI

DANISMAN

AKBULUt

BAHADOER

BIÇER

KORt

ALARIACHI

KARA

CASTRICUM

ÖZ

ACHAâOUI

ÇELIK

KARCHI

NOURI

KIyAK

AyGüN

JBARI

ARSLAN

SCHOT

AOULED BEN HSSAIEN

MIMOUNI

MEIJER

CHAARA

EL AOUATI

MESSAOUDI, EL

EL MOUHANDIZ

MAHDIOUI, EL

ROSENDAAL
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Bijlage 3
Namen van docenten

Afkorting Voorletter Achternaam

JPBW

KABD

KACR

KDM

KHBI

KNMR

KSMN

LYCN

MAZU

MEYB

MJFR

MUON

MWBF

NABI

NEAI

NEOF

NEWG

ORTI

POKG

PRD

PRKS

RADG

RDHG

RHKN

RLPT

RSKN

SAAT

SABI

SAKF

SAKI

SSAN

SYDA

URBI

J

K

K

M

K

K

K

L

M

M

M

M

M

N

N

N

N

O

P

D

P

R

R

R

R

R

S

S

S

S

S

S

U

BLAAUW

BOUSSAID

CHAARA

KADIRI, EL

BAKKALI

MEESTER

MEIJEREN, VAN

CHEN

ZIDOUH

EL yAACOUBI

FRASER

OZCAN

BOUHNOUF

EL-BOUtAyEBI

ABECHRI

OULAD BEN yOUSSEF

WEELING

TISSOUDALI

KARG

PIJNACKER - BLEIJENDAAL

KISS-HULSBOS

DWARKASING

HEItKöNIG

KALLEN, VAN

PAARDT, VAN DER

KOEMAN

AIT HADDOU OU ALI

BOUCHAHATI, EL

KOLF

EL KtAMI

ASHTIANI

DURAN

BALTA

Afkorting Voorletter Achternaam

UTDI

WRZR

YAAI

YNIN

YNKC

YNSI

YRFI

ZDMI

ZABU

ü

W

y

y

y

y

y

S

Z

DEGIRMENCI

ZINSMEISTER

AIDI, EL

IRGIN

KOÇ

SAHIN

FARAJI, EL

MORABITI, EL

BENKIBBOU
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Bijlage 4
Namen van klassen en SLB-ers

Afkorting Voorletter Docent Klas

SAKI

ELCM

MAZU

SABI

RDHG

YNSI

FKKK

UTDI

ESOZ

BRAT

JKRL

RSKN

HMAN

AHTT

FAKH

AXLR

HRCA

NEOF

NEAI

BNDN

MEYB

AAHH

HAJR

MUON

GYAN

WRZR

YNKC

RLPT

AFMU

CAKT

LYCN

NABI

HCAN

S

E

M

S

R

Y

F

Ü

E

B

J

R

H

A

F

A

H

N

N

B

M

A

H

M

H

W

Y

R

A

C

L

N

H

BEL KtAMI

CASTRICUM

ZIDOUH

BOUCHAHATI, EL

HEItKöNIG

SAHIN

KIyAK

DEGIRMENCI

ÖZ

AKBULUt

ROSENDAAL

KOEMAN

AOULED BEN HSSAIEN

TALGOUT

KARCHI

LETER

CHAARA

OULAD BEN yOUSSEF

ABECHRI

DANISMAN

EL yAACOUBI

HIRCH, EL

JBARI

OZCAN

AyGüN

ZINSMEISTER

KOÇ

PAARDT, VAN DER

MOUSSAOUI

KORt

CHEN

EL-BOUtAyEBI

ARSLAN

C1A

C1A

C1B

C1C

C1D

C1E

C1E

C1F

C1F

C1G

C2A

C2B

C2B

C2C

C2C

C2D

C2E

C2E

C2F

C2F

C2G

C2G

C3A-DV

C3B-DV,C3B-KAP

C3B-DV,C3B-KAP

C3A-SR-PV,C4A-SR-PV

C3D-EO

C3E-EO

C3E-EO

C3F-ZW

C3F-ZW

C3G-ZW

C3H-G

Afkorting Voorletter Docent Klas

CABR

IEMS

KDM

PRKS

EASA

HMMI

KNMR

HTEI

yAAI

ZDMI

FHNI

MDAZ

yRFI

RHKN

EAAI

JPBW

Ç

I

M

P

E

H

K

H

y

S

F

M

y

R

E

J

BIÇER

EL MOUHANDIZ

KADIRI, EL

KISS-HULSBOS

KARA

MIMOUNI

MEESTER

EL AOUATI

AIDI, EL

MORABITI, EL

NOURI

AKAZIM

FARAJI, EL

KALLEN, VAN

ALARIACHI

BLAAUW

C3H-G

C4A-FDV,C4A-HZW

C4A-FDV,C4A-HZW

C4B-FDV,C4B-HZW,C4B-KAP,C4C-SR

C4B-KAP

C4E-EO

C4F-EO

C4F-EO

C4G-EO,C4G-ZW

C4G-EO,C4G-ZW

C4H-ZW

C5A-FDV,C5A-HZW

C5A-FDV,C5A-HZW

C5B-FDV,C5B-HZW,C5B-KAP

C5C-FDV,C5C-SR

C5C-FDV,C5C-SR
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Bijlage 5   
Dagrooster & vakantierooster

Dagelijks rooster

Lessen van 30 min.

Dagelijks rooster 
Lessen van 20 min
min.

Lesuur Tijd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

08.30 – 09.00

09.00 – 09.30

09.30 – 10.00

10.00 – 10.30

10.30 – 11.00

11.00 – 11.30 

11.30 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 13.00

13.00 - 13.30

13.30 – 14.00

14.00 – 14.30

14.30 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

Lesuur Tijd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

08.30 – 08.50

08.50 – 09.10

09.10 – 09.30

09.30 – 09.50

09:50 – 10.10

10.10 – 10.30

10.30 – 10.50

10.50 – 11.10

11.10 – 11.30

11.30 - 11.50

11.50 – 12.10

12.10 – 12.30

12.30 – 12.50

12.50 – 13.10

13.10 – 13.30

Vakantierooster

Start schooljaar / rooster ophalen 

maandag 17 augustus 2020

Herfstvakantie

12 oktober tot en met 16 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 tot en met 5 januari 2021

Voorjaarsvakantie 

22-26 februari 2021

Goede vrijdag 

2 april 2021

Tweede Paasdag

5 april 2021 

Meivakantie

26 april tot en met 7 mei 2021

Tweede Pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

9 juli tot en met 23 augustus 2021
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Bijlage 6 
Contactgegevens

De dagelijkse leiding van de school is in handen van het

managementteam dat bestaat uit de volgende personen: 

Directeur Dhr H.el Hahhouchi  

Teammanager basisperiode Dhr I. Rashid

 teammanager vakmanschapsroute  Mw y. Elmi 

Teammanager vmbo-kader lj 3 en 4  Mw A.Gerritsen

Zorg coördinator/hoofd SLC  Mw K. Chaara, k.chaara@calvijncollege.amsterdam  

Begeleider Passend onderwijs  R. van Lambalgen-Landman 

OKA   Mourad Bounou 

Schoolarts  Moud Zonjee

Schoolverpleegkundige  Barbara Frolich

Leerplichtambtenaar  Hesdey tevreden  h.tevreden@amsterdam.nl  

Leerplichtplusambtenaar Stadsdeel Nieuw-West 

Cluster Sociaal, Afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg

Bezoekadres  Osdorpplein 1000,1068 TG Amsterdam, tel 020-2538358

Gegevens van de vertrouwenspersoon worden via de

administratie van de school verstrekt.

Contactgegevens en adres  Calandlaan 3 1065 KH Amsterdam

Telefoon(020) 615 34 09 fax: (020) 669 31 16 

(de school is bereikbaar van 7:30 - 17:00 uur)

email  calvijn@calvijncollege.amsterdam

website  www.calvijncollege.amsterdam

facebook  www.facebook.com/calvijncollegeamsterdam

De school ligt op 250 meter van station Amsterdam Lelylaan.

Daar stopt de trein, metro 50, tramlijnen 1 en 17

en buslijnen 19, 62, 63, 64 en 195 (en spitsbus: lijn 247)

Het Calvijn College investeert in het voorkómen 

van problemen op het gebied van veiligheid, 

waarbij het zwaartepunt ligt op de ontwikkeling 

van een positief school- en groepsklimaat. De 

school streeft er naar om de zaken vóór te zijn en 

preventief te werken. Dit betekent dat het contact 

maken en het opbouwen van een relatie met 

de leerlingen van belang is door een betrokken 

en persoonlijk team. Veel toezicht is aanwezig, 

in vele vormen. Een belangrijke onderdeel van 

toezicht is de veiligheidscoördinator (op het 

Calvijn  College de coördinator leerklimaat) en 

registratie in magister. 

Daarnaast zijn er verschillende trainingen 

(weerbaarheidstrainingen, identiteitsvorming 

trainingen, social media trainingen) en is er een 

leergang voor medewerkers ontwikkeld om 

positief schoolklimaat te bevorderen.  Informatie/

scholing op het gebied van klassenmanagement, 

groepsvorming, sociale veiligheid, 

ouderbetrokkenheid en positief communiceren 

helpt het team pesten te voorkomen en aan te 

pakken als het toch gebeurt. 

Met het pestprotocol verklaren de 

vertegenwoordigers van de school en de ouders 

dat we pestgedrag op school niet accepteren, hoe 

we pesten proberen te voorkomen en, als het toch 

voorkomt, aanpakken. Dit protocol is na te lezen 

op de website.

Bijlage 7 
Veilig op school
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De corona crisis heeft het leven van iedereen 

op z’n kop gezet. Dit betekent ook veel voor de 

uitvoering van het onderwijs op school. Ook in 

schooljaar 20-21 zullen we hier nog gevolgen van 

ondervinden.

Hier de belangrijkste punten op een rij:

• Lessen op school. Zo lang als nodig houden we 

ons aan de richtlijnen van het RIVM en werken 

we volgens het protocol van de VO-raad. Dit 

betekent ondermeer: kleine klassen, minder 

lessen en 1,5 meter afstand houden. Alle details 

vind je op onze website.

• Online lessen De online lessen lopen via teams. 

Hiervoor gelden dezelfde regels voor verzuim in 

normale lessen. De roosters worden steeds via 

magister bekend gemaakt.

• toetsen en examens . toetsen zullen zoveel 

mogelijk  op school worden afgenomen.

Wanneer je zelf besmet bent, gelden de 

volgende regels:

• Wanneer je positief getest bent op Covid-19 blijf 

je tenminste zeven dagen thuis na start van de 

symptomen en uitzieken. 

• Je komt weer naar school als je na deze zeven 

dagen ook 24 uur geen klachten meer hebt. Zie 

ook https://lci.rivm.nl/leefregels. 

• Als iemand in het huishouden van het 

personeelslid koorts boven 38°C en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft hij/zij ook 

thuis.

• Als iemand bij jou thuis positief getest is voor 

COVID-19, moet hij/zij 14 dagen thuisblijven 

(omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen na 

het laatste contact met deze persoon nog ziek 

kunnen worden). Het personeelslid/leerling kan 

weer naar school als iedereen in het huishouden 

24 uur klachtenvrij is. Zie ook: https://lci.rivm.nl/

informatiebriefhuisgenootthuis. 

• Personeelsleden met klachten nemen contact 

op met de bedrijfsarts. Op het moment dat het 

testbeleid in Nederland verandert kan dit punt 

worden gewijzigd

Het Calvijn College maakt deel uit van stichting 

ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs.

ZAAM is een organisatie voor voortgezet 

onderwijs en verzorgt het onderwijs voor ruim 

11.000 leerlingen in Amsterdam, Zaanstad en 

Monnickendam. De organisatie bestaat uit 23 

scholen voor praktijkonderwijs, vmbo, havo en 

vwo.

De missie van ZAAM luidt als volgt:

Het is ons streven om met kwalitatief goed 

onderwijs bij te dragen aan de toekomst van 

jonge mensen in onze samenleving. Wij willen 

hen, in een veilig leer- en leefklimaat, begeleiden 

en inspireren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste, 

gezonde en verantwoordelijke wereldburgers.

Het voordeel van een grote scholengroep is, 

naast organisatorische en financiële voordelen, 

de mogelijkheid om aan elke leerling onderwijs 

te kunnen geven dat bij hem of haar past. Als een 

leerling een overstap wil of moet maken naar 

een andere schoolsoort, dan zorgen we, door 

korte lijnen en goed contact, voor een soepele 

overgang naar een andere (ZAAM-) school.

Meer informatie is te vinden op www.zaam.nl

ZAAM, interconfessioneel voortgezet onderwijs

Dubbelink 21102 AL Amsterdam

020-7059600

Bijlage 9 
Onderwijs en corona

Bijlage 8 
Stichting ZAAM
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