Je doorgroeimogelijkheden

De start van je succes

Het Calvijn is een mooie plek om door te groeien naar een hoger
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niveau. Onze docenten doen er alles aan om je verder te brengen.

of van kader- naar gemengd-/theoretisch niveau (mavo). Hier kan dat.

Basisvorming

TL/GL of kb

Als jij laat zien dat je dat wil. Ontwikkel je van basis- naar kaderniveau,

Als je 12 of 13 jaar bent, begin je aan een

In het derde jaar kies je je richting en je

Basisvorming

nieuwe school. Sport, spel en de band met

niveau. Dan gaan we de diepte in. Doe je

je klasgenoten zijn dan belangrijk voor je

TL/GL of KB dan stomen we je klaar voor

ontwikkeling. Met onze twee jaar basis-

het mbo, hbo, havo, een leer-/werkplek,

vorming spelen we in op die periode.

een echte baan of zelfstandig ondernemer-

Engels, Frans, wiskunde, biologie, mens

gewoon bij ons in huis. Daarna kun je door

en maatschappij). Maar ook praktijklessen,

om je mbo-3- of 4-diploma te halen. Of je

workshops en sport. Je leert niet alleen

gaat meteen aan het werk.

uit boeken, we doen veel in de praktijk.

Je gaat scoren met Calvijn!

Met je eigen ogen zie je wat een vak precies
inhoudt. Misschien heb je een droom over
wat je later wilt worden. Misschien heb je
nog geen idee. Dat maakt niets uit.
We gaan het ontdekken!

BB
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naadloos door naar een mbo-2-diploma,
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VERVOLG

Economie & Ondernemen

Extern
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Leerjaar 3, 4 en vervolg

Je krijgt algemene vakken (Nederlands,
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Administratief
Commercieel
Logistiek
Secretarieel

Mbo
Hbo
Havo
Leer-/werkplek
Ondernemer

Zorg & Welzijn

De eerste twee jaar

schap. Doe je BB dan stroom je soepel en
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Mens
Mens
Mens
Mens

en
en
en
en

activiteit (w.o. sport)
gezondheid
omgeving
zorg
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Vakmanschapsroute
• Zorg en welzijn
• Facilitaire dienstverlening

• Sport en recreatie
• Verzorging (w.o. kapper)

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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