Een goede
school
voor jou
De start van je succes

We willen dat je er alles uithaalt wat er voor jou inzit. We geven
je veel persoonlijke begeleiding. De docenten nemen de tijd en
geven je aandacht. Je eigen slb-er (mentor) begeleidt je, kijkt
hoe het gaat, waar je tegenaan loopt of aan twijfelt.

Van basisvorming naar jouw richting
Voor elk beroep of vervolgopleiding moet

In het derde jaar kies je een richting.

je goed kunnen lezen, spellen en rekenen.

Je leert dan stap voor stap zelfstandiger

Bovendien moet je de wereld begrijpen. We

werken. En problemen die je onderweg

beginnen daarom met twee jaar basisvor-

tegenkomt te overwinnen. Je mentor is

ming. En we bekijken in workshops en prak-

er altijd voor je.

tijklessen heel wat beroepen van dichtbij.

Samen kom je vooruit!

Scoren met je toekomst

Blijf je ontwikkelen

Op deze school leer je niet alleen kennis

Bedrijven, banen en opleidingen veranderen.

en vaardigheden. Je leert ook initiatieven

We leren je ook hoe je steeds nieuwe keuzes

nemen, sociale omgang, met elkaar samen-

maakt die bij jou passen: wat je wil, wat je

werken en presenteren. Dat helpt je straks

leuk vindt en wat je kan. Hoe je je speciali-

in een vervolgopleiding. Of als je gaat wer-

seert, je ontwikkelt en je loopbaan kiest.

ken. Bovendien, hoe zelfstandiger je wordt,

Ongemerkt vorm je hier op Calvijn je inzet

hoe meer plezier je hebt.

en houding voor je toekomstige baan.
Dat bepaalt je succes.

Leerlingen die van het Calvijn College afkomen, zijn heel gewild bij vervolgopleidingen,
bedrijven en instellingen. Omdat ze net iets
meer skills hebben!
Daarom is dit zo’n goede school voor jou.

Je gaat scoren met Calvijn!

Telefonische advieslijn
Elke donderdag in februari kunnen je ouders bellen
naar 06 2577 0436. Van 16.00-20.00 uur zitten onze
docenten klaar om vragen te beantwoorden en je
te helpen met de keuze.

Meer weten?
Op onze website lees je meer informatie over de
open dagen, kennismakingsmiddagen, rondleidingen
en het online informatie-uurt. Daar vind je 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.
Handig!

Wanneer er nieuwe coronabeperkingen gelden,
vullen wij de bijeenkomsten anders in.
Zie de website voor actuele informatie.
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