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De start van je succes

Wordt Calvijn jouw nieuwe school?
Het Calvijn College is een goede school. En een fijne school.
Met leuke docenten die je helpen verder te komen. Stimulerend.
Precies wat je nodig hebt.
Want een vmbo-school is natuurlijk meer dan

Ik begrijp best dat het moeilijk kan zijn om een

een plaats waar je les volgt. Het moet een plek

VO-school te kiezen. Daarom ga ik jou en je

zijn waar je je op je gemak voelt. Waar je vrien-

ouders helpen. Bekijk op onze website (op de

den maakt. Waar je op een prettige manier heel

homepage) mijn video met drie praktische tips

wat nieuwe ideeën krijgt.

over het kiezen van een school.

Hou je van sporten? Dat kan hier in een prach-

Ook goed om vooraf te weten: dit is een school

tige voetbalkooi op het dak. In onze megagrote

met diversiteit. Er is dus altijd wel iemand waar

sporthal. En in de Calvijn-Gymboxx vol uitda-

je je snel bij thuis voelt.

gende trainingsmaterialen. We zijn er trots

Spreekt Calvijn je aan?

op dat we dat hebben.
Uniek voor Amsterdam!

Hassan el Hachhouchi
Directeur
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Directeur
Yasmina Elmi
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Issa Rashid
Teammanager onderbouw
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Jouw succesroute
Wij zijn een bekende vmbo-school in Amsterdam Nieuw-West. Met
ongeveer 550 leerlingen. Dat is een fijne grootte. Voor je het weet,
ken je iedereen. We zitten in een nieuw, lekker licht gebouw.
We willen dat je er alles uithaalt wat er voor jou inzit. Onze docenten
doen er veel aan om je hogerop te brengen. Natuurlijk samen en met
jouw inzet. Groei van basis- naar kaderniveau, of van kader- naar
gemengd-/theoretisch niveau (mavo). Hier kan dat.

Link naar de
website groep 8

De start van
je succes

We geven je veel persoonlijke begeleiding.

“Mijn dochter is heel erg blij op deze school, ze is pas 12 jaar.
Een school kiezen vonden we best lastig. Mijn kind past
gewoon bij Calvijn, ze zijn hier altijd zo aardig. Ze helpen haar
goed. En ze houden mij op de hoogte, dat vind ik fijn. Het is
natuurlijk heel anders dan op de basisschool, wel even
wennen. We hebben samen de keuze gemaakt, Fatima en ik.
We hadden leuke dingen gehoord en gelezen over deze school.
En het is ook wel makkelijk dat de snelle metro er stopt.”
MOEDER VAN FATIMA
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Opbouw van het onderwijs

LEERJAAR 1

De eerste twee jaar krijg je basisvorming. Om

Later, in het derde jaar, stroom je door naar TL/

beter te worden in de vakken die je straks hard

LEERJAAR 2

Basisvorming

LEERJAAR 3

LEERJAAR 4

VERVOLG

Extern

GL (de nieuwe leerweg), KB (kader) of BB (basis

• Administratief

• Mbo

nodig hebt. Om de wereld te leren kennen en

ofwel VMR-route). Dan kies je ook een richting.

• Commercieel

• Hbo

begrijpen. Met vakken als Nederlands, Engels,

In het schema hiernaast zie je wat er mogelijk

• Logistiek

• Havo

Frans, wiskunde, biologie, mens en maatschappij.

is. Wij geven je een stevige basis om later flink

• Secretarieel

• Leer-/werkplek

En praktijklessen, workshops en sport. Heb je

te scoren op een mbo, hbo, havo, leer-/werkplek

meer ondersteuning nodig, dan krijg je boven-

bij een bedrijf, instelling of als zelfstandig

dien extra les in kleine groepjes.

ondernemer.

TL/GL of kb

Economie & Ondernemen

• Ondernemer

Zorg & Welzijn
• Mens en activiteit (w.o. sport)
• Mens en gezondheid
• Mens en omgeving
• Mens en zorg

Doe je BB (basis) dan stroom je zelfs soepel en

ROC van Amsterdam. Al vroeg maak je kennis

naadloos bij ons in huis door. En behaal je al

met het mbo en je volgt er ook lessen. Dat

binnen vijf jaar een mbo-2-diploma. Daarmee

noemen we de ‘vakmanschapsroute’. Met je

win je een jaar. Deze samengevoegde leerroute

mbo-2-diploma op zak kies je voor mbo-3/-4,

hebben we voor jou opgezet samen met het

of je gaat meteen aan het werk.

“De overgang naar deze school ging
heel goed. De juffen en meesters

LEERJAAR 1

zijn aardig hier. De leerlingen zijn

RAWAE, 12 JAAR

BB

ook aardig. En de kantine is groot.”

Basisvorming

LEERJAAR 2

LEERJAAR 3

LEERJAAR 4

LEERJAAR 5

Vakmanschapsroute
• Zorg en welzijn
• Facilitaire dienstverlening
• Sport en recreatie
• Verzorging (w.o. kapper)
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Straks op school
Jouw vakken in het eerste leerjaar
• Nederlands

“Ik heb al een hoop vrienden. Dit is een goede school,
daar hebben mijn ouders op gelet. Maar het was vooral

• Engels

mijn keuze. Voordat het schooljaar begon, kregen we al

• Frans

een paar weken les in rekenen en begrijpend lezen.

• Wiskunde

Dat was fijn om de school alvast te leren kennen.”

• Biologie
• Mens en maatschappij

ZAHRA, 12 JAAR

• Praktijklessen en workshops
• Sport
• Extra individuele lessen (bij een achterstand)

De lestijden
We hebben lessen van steeds 30 of 60 minuten.
Zo houden we je scherp. De lessen beginnen
elke dag om 8.30 uur. En je hebt pauzes, de
tijden ervan lees je (op een app) in jouw
rooster, die verschillen per klas en per dag.
Soms ben je vroeg vrij, soms later. Op dinsdag
eindigen de lessen altijd om 14.30 uur.
Tussen 16.00 en 17.00 uur is er weleens een
maatwerkuur, dat voor iedereen anders is.
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“Het is hier heel leuk. Meteen
vanaf de eerste dag en alle dagen
erna. Ik dacht dat docenten streng
zouden zijn, maar ze zijn niet
streng, gelukkig. Ze helpen me.
En het huiswerk is ook niet zo
moeilijk.”
RAYAN, 12 JAAR

Scoren met calvijn

Scoren
Met
met
calvijn

Wat betekenen de afkortingen vmbo, TL, GL, KB en BB?
Vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Kaderberoepsgerichte leerweg - vmbo KB

Het duurt vier jaar en heeft vier leerwegen. Die

Leerlingen volgen circa twaalf uur beroepsgericht

verschillen van elkaar in niveau en hoeveelheid

onderwijs per week. De algemeen vormende vakken

beroepsgericht of theoretisch onderwijs. Het vmbo

zijn van een iets lager niveau dan in de gemengde

is een goede voorbereiding voor een vervolgoplei-

en de theoretische leerweg.

ding in het mbo. Soms stromen leerlingen door naar
het hbo, havo, een bedrijf of worden zelfstandig

Basisberoepsgerichte leerweg - vmbo BB/VMR

ondernemer.

Leerlingen volgen circa twaalf uur beroepsgericht
onderwijs per week. De algemeen vormende vakken

Theoretische leerweg - Gemengde leerweg

zijn van een iets lager niveau dan in de kaderberoeps-

vmbo-TL/-GL

gerichte leerweg.

Het verschil tussen TL en GL verdwijnt binnenkort
en wordt ‘De nieuwe leerweg’ op weg naar mbo-4
of havo. Leerlingen volgen zes algemeen vormende
vakken en een beroepsgericht vak.

Je mentor
Elke leerling krijgt een studie-/loopbaanbegeleider (sbl’er). Dat is je mentor en
die is er voor jou. Hij of zij wordt je steun
en coach, helpt je als je tegen vragen of
problemen aanloopt. Wat dan ook.
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Scoren in je buurt
Het Calvijn heeft een uniek programma ‘Next’.

“Ik wilde vooral naar deze school

Boeken aan de kant! Leren door te doen.

omdat ze heel veel met computers

Bezoek Schiphol, een autodealer, een bank of

doen. Je krijgt zelfs je eigen Chrome-

een kinderdagverblijf. Of maak kennis met de
bedrijven uit de buurt. We doen van alles voor

book. En omdat ik graag voetbal en

en met de buurtbewoners. Zo ga je ze onder

karate doe, ben ik vaak in de blauwe

begeleiding helpen. Bijvoorbeeld met klusjes,

voetbalkooi en de fitness-Gymboxx.

regelen of bewegingsactiviteiten. Bij hen thuis
of ergens anders. Of je helpt de mensen die dat

ISMAEL, 12 JAAR

willen aan een lekkere maaltijd, een knipbeurt
of een computeradvies.

Hierdoor snap je ineens hoe belangrijk jij kunt
Leerlingen maken ouderen wegwijs op het internet

zijn voor anderen, met alles wat je al weet en
kunt. Het geeft je heel wat nieuwe ideeën.
Misschien ontdek je zo wel dat je er later je
beroep van wilt maken, of dat je juist een heel
andere ambitie hebt. Je groeit, je wordt volwassen en verantwoordelijk. Je praat serieus mee
en het vergroot je motivatie. Dát is scoren!

Scoren met je laptop
Al onze leerlingen krijgen in leerjaar 1 een eigen Chromebook

‘Next’ doen we samen met Ajax, de gemeente

te leen. Dat is een snelle laptop waarmee jij kunt leren, leren

Amsterdam, De Vrije Universiteit Amsterdam

werken, ontdekken en organiseren. Online kun je immers alles

Buurthuis Het Anker, Anne Frank Stichting,

vinden, als je maar weet hoe.

De Nieuwe Poort (voetbaltoernooi met sjieke
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advocaten, bankiers en consultants van de

Het is heel leuk bovendien om op het wereldwijde web op

Zuidas), restaurant Resto Van Harte en

ontdekkingstocht te gaan!

vele anderen.

Een goede computer is dan onmisbaar om te scoren.
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Wat wil ik?

Scoren met je toekomst

Wat vind jij leuk en wat kan je goed? Om dat

Maak je dromen waar! Haal je mbo-2-diploma.

te ontdekken, maak je in de eerste twee jaar

En stroom op naar niveau 3 of 4. Doe waar je

kennis met heel wat beroepen en werkvelden.

goed in bent en wat je leuk vindt. Er is zoveel

“Mijn dochter zit hier in de eerste

Zoals bijvoorbeeld sport, cultuur, kunst, zorg,

mogelijk. Waar gaat jouw hart naar uit?

en ik heb een zoon in de derde.

diensten, techniek, zelfverdediging, koken,
musea, media, theater, film, een krant, een

Op deze school leer je niet alleen kennis en

Ze hebben het allebei erg naar

internetbureau, ict. Te veel om op te noemen.

vaardigheden. Je leert ook om initiatieven te

hun zin. Imane blijft ook altijd

Je krijgt praktijklessen en workshops.

nemen, sociale omgang, met elkaar samenwerken en presenteren. Dat helpt je straks

graag op school huiswerk maken.

enorm in een vervolgopleiding. Of als je gaat

Dat is wel een goed teken. Ik heb

werken. Bovendien, hoe zelfstandiger je wordt,

zelf ook een goede connectie

hoe meer plezier je hebt.
Samen kijken we steeds welke vervolgroute het
beste bij je past. Van vmbo-kader naar
‘De nieuwe leerweg’ bijvoorbeeld. Of via de

met de school en met hun mentor
en mentrix. Omdat het hier zo
goed gaat met mijn zoon, vond

vakmanschapsroute naar mbo-3 of -4. Of

ik het veilig dat mijn dochter ook

misschien nog verder naar het hbo of havo.

naar het Calvijn zou gaan. Zij wou

Wij helpen je vooruit.
Leerlingen die van het Calvijn College afkomen,
zijn heel gewild bij vervolgopleidingen, bedrijven
en instellingen. Omdat ze net iets meer in hun

het zelf ook, het goede gevoel
over de mensen, de leerkrachten
en de positieve sfeer was sterk.

mars hebben!

En het gebouw is ook heel mooi.”

Bijzonder aan deze school is dat we veel met

MOEDER VAN IMANE EN AYMAN

sport doen. Heel wat van onze leerlingen
maken er zelfs hun beroep van.
Waar ligt jouw toekomst?
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Aanmelden en toelating
Iedereen met een advies voor vmbo-basis, -kader

Heb je speciale aandacht nodig? Dan overleggen

of theoretische leerweg mag zich hier aanmelden.

we intern of we dat kunnen bieden. Misschien

Als je schooladvies na de Cito-toets hoger uitvalt,

maken we een combinatie met een andere school.

houden wij daar uiteraard rekening mee.

Of we verwijzen je door. Ook kijken we of je
misschien versneld een opleiding kunt doen of

“Mijn zoon doet kaderberoepsonderwijs. Al die termen

Na je aanmelding organiseren we een persoonlijk

en afkortingen op deze school ken ik nog niet zo goed,

kennismakingsgesprek. Vóór het nieuwe school-

hoor. We hadden met mijn oudste zoon slechte erva-

eerder mag doorstromen naar een hoger niveau.

jaar doe je bovendien mee aan een leuke intro-

Jonge talenten van Ajax volgen ons topsport-

ductieweek. Dan leer je iedereen alvast kennen.

programma. Dat is een aangepast onderwijs-

ringen op een andere school gehad, vier jaar lang, dus

programma op zowel het Calvijn College als

we waren wel bang hoe het hier zou gaan. Maar wat

De Toekomst.
Het kan allemaal hier en wij helpen je erbij.

een verschil! Ik kan het iedereen aanraden. Wat zijn
ze hier aardig voor Enes. En behulpzaam. En hij kan op
Calvijn straks ook doorstromen naar het mbo, dat is
voor mij een pluspunt. Mijn zoon vond ook de voetbalkooi op het dak prachtig. En het nieuwe, lichte gebouw.
En ook die grote sporthal. Ayoub heeft uiteindelijk zelf

Hulp bij aanmelden?

de keuze gemaakt, “dat wil ik wel”, zei hij. Van andere
moeders hoorde ik ook hele positieve dingen over deze
school. En zijn basisschool vond het een verstandige
keuze. Je springt een beetje in het diepe, gelukkig dat

Beste ouders, vindt u de nieuwe digitale aanmeldprocedure
van de gemeente Amsterdam een beetje lastig? Als uw zoon
of dochter naar het Calvijn College wil, helpen wij u er graag
mee. Bel alvast, dan maken we een afspraak om het samen
te doen in de aanmeldweek. Die start op maandag 7 en

het zo goed uitpakt.”

sluit op donderdag 17 maart 2022 om 12.00 uur.

MOEDER VAN AYOUB
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open dag
→ Maandag 17 januari 16.00 - 19.00 uur
→ Woensdag 9 februari 16.00 - 19.00 uur
→ Woensdag 9 maart 16.00 - 19.00 uur

Kom ook en

Telefonische advieslijn
Elke donderdag in februari kunnen je
ouders bellen naar 06 25 770 436. Van
16.00-20.00 uur zitten onze docenten
steeds voor jullie klaar.

meer weten?
Op onze website lees je meer informatie
over deze bijeenkomsten, rondleidingen
en contactmogelijkheden. Daar vind je

Kennismakingsmiddag voor
groep 8’ers mÉt rondleiding
→ Donderdag 27 januari 16.00 - 17.30 uur
→ Woensdag 2 februari 16.00 - 17.30 uur
→ Maandag 14 februari 16.00 - 17.30 uur

trouwens ook een knop Hou me op de
hoogte. Klik erop en vul je e-mailadres
in. We houden je dan de komende weken
op de hoogte van alle bijeenkomsten,
we sturen je reminders én de digitale
brochure. Handig!

Geef je snel op via de website, dan ben je zeker van

Wanneer er nieuwe coronabeperkingen gelden,

een plekje. https://www.calvijncollege.amsterdam/

vullen wij de bijeenkomsten anders in. Zie de

groep-8/. We gaan je deze middag laten zien wat zo

website voor actuele informatie.

leuk is aan onze school. En hoe jij hier kunt scoren.
En er is van alles om aan mee te doen natuurlijk.

Online informatie-uur
→ Woensdag 16 februari 19.30 - 20.30 uur
De link vind je op de website.

Calvijn College
Pieter Calandlaan 3
1065 KH Amsterdam

Meer info op onze website

calvijncollege.amsterdam

T 020 615 3409
W calvijncollege.amsterdam
E calvijn@calvijncollege.amsterdam

