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Groei op het 
Kalsbeek College
Je maakt de stap naar een nieuwe school, 
een school die echt bij jou past. Met dit 
boekje krijg je een indruk van het Kalsbeek 
College. Als je naar één van onze open avon-
den of dagen komt, ontdek je nog veel meer 
van ons. Welkom!

Cor van Dalen
College van Bestuur
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Op het Kalsbeek College groei je op een 
manier die bij jou past. We dagen je uit, leren 
je vooruit te kijken en gerichte keuzes te 
maken. We zijn begaan met al onze leerlingen 
en bieden je alle ruimte om je te ontwikkelen.

Brede vorming
Je groeit in kennis, inzicht en vaardigheden 
en werkt toe naar een diploma. Ons 
onderwijsaanbod is gericht op brede vorming. 
Je groeit als leerling én als persoon. Het 
Kalsbeek College is daarnaast een brede 
school en daarom is er altijd een plek die bij 
jou past.

Ontwikkeling van talent
Door ons diverse en brede aanbod is het 
mogelijk om je te oriënteren, te ontdekken 
wat bij je past en te experimenteren. We 
stimuleren je een stap extra te zetten en vinden 
het belangrijk dat jij goed in je vel zit. Iedereen 
doet ertoe!

Nuttige en stimulerende extra’s 
→ U-Talent voor bèta-talenten, ontdek 
 de wereld van de universiteit 
→ Keuze uit maar liefst vijf beroepsrichtingen, 
 als krachtige basis voor het mbo 
→ Cambridge English, al 10 jaar 
 kwalitatief sterk 
→ Internationalisering, verbreed je wereld 
→ Extra’s zoals sport, kunst, theater, muziek 
 en debat

Nieuw 
Vorig schooljaar zijn we begonnen met onze 
havo-6 route (op locatie Schilderspark) en 
de mavoXL (op locatie Bredius). We dagen 
je uit met programma’s als de Voetbal 
Academie en de Vecon Business School. De 
brugklasleerlingen op locatie Schilderspark 
volgen nieuwe vakken, zoals skills, science, 
‘design en technologie’ en ‘mythe en 
werkelijkheid’. Zo maken we échte groei 
mogelijk.

Bekijk ons schoolplan op 
www.kalsbeek.nl/groeiportaal 

ONZE VISIE
OP ONDERWIJS
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WAAR HECHTEN
WE WAARDE AAN?

→  Iedereen doet ertoe; we hebben oog voor 
 jou en helpen je als dat nodig is

→  Er heerst een prettige en open sfeer; je 
 voelt je veilig en op je gemak

→  Kwalitatief goed onderwijs vol inspiratie; je 
 ontwikkelt je als leerling én als persoon 

→ We dagen je uit die stap extra te zetten; 
 je groeit

Onze kernwaarden
Een aantal waarden staat centraal op het 
Kalsbeek College. Onze vier kernwaarden 
zijn betrokkenheid, aandacht, veiligheid en 
openheid. Deze waarden helpen je om te 
groeien op een manier die bij jou past. In 
kennis (wat je weet en kent), maar ook als 
mens (wie je bent). Met onderwijs dat je 
uitdaagt en voorbereidt op een goede stap na 
onze school. We leren je vooruit te kijken en 
zelf keuzes te maken.

Wat betekent dit in de praktijk?
Hoewel iedereen uiteindelijk zelf leert, doe je 
het nooit helemaal alleen. Het elkaar kennen, 
rekening met elkaar houden en van elkaar 
leren is tussen leerlingen onderling en tussen 
leraren en leerlingen van onschatbare waarde. 
Iedereen doet ertoe. Deze aandacht en 
betrokkenheid laten zich overal in de school 
zien. We gaan respectvol met elkaar om en 
iedereen wordt gezien. Wij zien dit als een 
voorwaarde voor jou om te kunnen leren. 

Meer weten over groeien op het Kalsbeek 
College? Bekijk ons schoolplan op 
www.kalsbeek.nl/groeiportaal
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In het onderwijsleerproces is ruimte 
voor maatwerk. We bieden een breed 
kennisaanbod en stellen je in staat eigen 
speciale talenten te ontwikkelen en je  
eigen interesses te onderzoeken.

Leren op jouw niveau met de docent  
als regisseur
Je leert op je eigen niveau. De docent helpt je 
daarbij. Een wiskundeles kan er daarom voor 
jou net iets anders uitzien dan voor jouw klas-
genoten. Kun je meer, dan zorgt de docent dat 
jij in de les voldoende uitgedaagd wordt. Heb 
je net wat meer hulp en uitleg nodig? Ook daar 
zorgen we voor.

Leren met je Chromebook 
Naast onze boeken gebruiken we 
Chromebooks tijdens de lessen. Zo leer je op 
je eigen niveau, tempo en vanuit je persoonlij-
ke leerwensen. Ook samenwerken wordt nog 
eenvoudiger. Natuurlijk helpen we je om de 
Chromebook effectief te gebruiken in de klas. 

Maatwerk 
Een keuzemodule uit een andere beroepsrich-
ting (op locatie Bredius)? Een talentmodule of 
extra programma, passend bij jouw wensen en 
talenten? Op het Kalsbeek College is het aan-
bod heel divers. Jij maakt zelf de keuze, waar-
door je aan de slag gaat met zaken waarvoor 
je gemotiveerd bent en waarin je plezier hebt. 
Bovendien ontwikkel je zo een maatwerkdiplo-
ma. Handig om aan een vervolgopleiding te 
kunnen laten zien.

HOE KRIJG JIJ LES?
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Uit onderzoek blijkt steeds weer dat ouders 
en leerlingen van het Kalsbeek College de 
sfeer op school als prettig en veilig ervaren. 
Daar zijn we trots op. Leerlingen voelen zich 
thuis op onze school. We gaan respectvol met 
elkaar om en je krijgt echte aandacht.

Begeleiding 
Als je even wat meer aandacht of hulp nodig 
hebt, zien we dit en zorgen we ervoor dat jij 
de ondersteuning krijgt die je nodig hebt. Op 
het Kalsbeek College sta je er nooit alleen 
voor. Is je band lek? Ga dan naar de conciërge. 
Krijg je je huiswerk niet af? Vraag dan advies 
bij je mentor. Bij hem of haar kun je met al 
je vragen terecht. Of je loopt langs bij de 
mentorassistent: een bovenbouwleerling 
die verbonden is aan jouw klas. Je leert de 
mentorassistenten kennen op brugklaskamp en 
je kunt ze op hun spreekuur vragen stellen.

Oog voor de omgang met elkaar 
Als christelijke school vinden wij de omgang 
met elkaar belangrijk. Dat zie je terug in 
respect, openheid, eerlijkheid, aandacht en 
samenwerking. Ook hebben wij duidelijke 
schoolregels die ervoor zorgen dat we 
respectvol met elkaar omgaan. Deze regels 
hebben wij samen met onze leerlingen 
opgesteld.

Anti-pestbeleid 
Pesten vinden wij onacceptabel. Daarom 
hebben wij een anti-pestprotocol en een 
antipestcoördinator. Wij komen meteen in 
actie als dat nodig is. Er zijn ook speciale 
mentorlessen over pesten. Met je klas en je 
mentor bespreek je de impact ervan. 

VEILIG & VERTROUWD
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In september ga je al op kennismakingsweek. 
Een toffe week, waarin je je nieuwe klasgeno-
ten meteen goed leert kennen. Natuurlijk is de 
overstap naar de middelbare school span-
nend, maar binnen een paar weken voelt de 
school al echt als jouw ‘thuis’. 

De vertrouwde brugschool 
Je middelbare schooltijd op locatie 
Schilderspark start in de kleinere brugschool. 
Hier heb je je kluisje, krijg je een groot deel  
van jouw lessen en kun je ook de pauze  
doorbrengen.

Aandacht
Het is best wennen om meer dan tien ver-
schillende docenten te hebben. Maar je zult 
merken dat al die docenten bij jou betrokken 
zijn. Persoonlijk én onderwijskundig. Op onze 
school wordt namelijk iedere leerling gezien. 

Ondersteuning is vanzelfsprekend 
We vinden het vanzelfsprekend dat leerlingen 
die ondersteuning nodig hebben, deze ook 
krijgen. Dat doen we in de vorm van remedial 
teaching (RT), hulplessen, leerlingbegeleiding 
en trajectvoorziening. Wij bieden ook diverse 
trainingen aan, zoals een faalangsttraining en 
een examentraining. 

Snel gewend aan je huiswerk 
Je huiswerk went snel. Tijdens mentorlessen 
leer je je agenda goed te gebruiken, leer je 
plannen en maak- en leerwerk te verdelen. Je 
krijgt hier van je mentor allerlei tips voor.

SNEL GEWEND
IN DE BRUGKLAS
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Het Kalsbeek College is een christelijke 
school. Wij zijn een gemeenschap van 
mensen, waarin samenwerken, samen leren en 
samen leven dagelijks hand in hand gaan. 

Dagopening en vieringen 
Op beide locaties staan leerlingen en 
personeel naast dagopeningen ook in lessen 
godsdienst en op speciale momenten stil bij 
het geloof. Bijzondere momenten zoals Kerst 
en Pasen vieren we samen. 

Betrokkenheid
Onze christelijke identiteit blijkt ook uit de 
manier waarop we met elkaar omgaan: met 
respect. Betrokkenheid laat zich overal in de 
school zien. We gaan respectvol met elkaar om 
en iedereen wordt gezien. In onze visie kan een 
leerling niet zonder de ervaring dat hij gekend 
wordt en ertoe doet.

Het vak godsdienst 
Bij het vak godsdienst verdiep je je in de 
religies om je heen. In de standpunten 
van jezelf en die van anderen. Ook denken 
we samen na hoe je met jouw talent kunt 
bijdragen aan de wereld. Je werkt aan 
bijvoorbeeld vlogs, presentaties, een digitaal 
tijdschrift en een levensvisieboek. 

Feike Kalsbeek 
We danken onze naam aan Feike Kalsbeek. 
Hij kwam in 1885 als hoofdonderwijzer naar 
Woerden. Vanaf 1917 legde hij de basis voor 
christelijk voortgezet onderwijs in Woerden. Hij 
gaf niet alleen les in negen vakken, hij was ook 
politiek actief. In 1957 kreeg de mulo zijn naam.

EEN CHRISTELIJKE
SCHOOL
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Excursies, kluisje, tekendoos en 
gymkleding. Allemaal voorbeelden van 
dingen die je op de middelbare school 
nodig hebt. Voor deze kosten ontvang 
je aan het begin van elk schooljaar een 
factuur. Ook de ouderbijdrage maat deel uit 
van de jaarlijkse, vrijwillige schoolkosten. 

Huidige kosten in het 1e leerjaar
De kosten voor het nieuwe schooljaar zijn nog 
niet precies bekend. We kunnen wel vast een 
redelijke indicatie geven van wat je kwijt bent 
in het eerste leerjaar. De kosten verschillen 
per niveau omdat ook de invulling van 
bijvoorbeeld projectwerken verschillend is. 

Boeken 
Schoolboeken zijn ‘gratis’. Hiervoor ontvangen 
wij overheidssubsidie. Houd wel rekening 
met een bedrag voor naslagwerken zoals 
woordenboeken en een atlas.

Digitaal onderwijs 
Naast boeken gebruiken we laptops tijdens 
de lessen. Iedere leerling werkt op zijn eigen 
device. Wij adviseren een Chromebook,  
welke wij voor een gunstige prijs en 
voorwaarden kunnen aanbieden. Heb je  
zelf een laptop die aan de eisen voldoet,  
dan is gebruik hiervan ook mogelijk.  
Meer informatie: www.kalsbeek.nl/laptop 

Meer over financiën? Kijk op 
www.kalsbeek.nl/financien

KOSTEN IN HET
� LEERJAAR

  Bredius Schilderspark

Ouderbijdrage  € 50,- € 50,-

Kennismakingsdagen € 125,-   € 205,-  
  2 nachten 4 nachten

Chromebook           afhankelijk van type 

Overige leermiddelen € 72,-  € 81,80 1 mavo/havo 

   € 81,80 1 havo/vwo 

   € 104,30 1 atheneum  

   € 119,30 1 gymnasium

Huur kluisje + slot € 14,50 € 14,50

(deze kosten verschillen 
per leerjaar)
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Veel mogelijkheden 
Het Kalsbeek College is een brede scholen-
gemeenschap. Dat betekent dat er altijd een 
plek is die bij jou past en bekijken we na elk 
leerjaar of jij nog op je plek zit.

Brugklas 
In welke brugklas je komt, hangt af van het 
advies van je basisschool. Er zijn allerlei 
‘dakpan’-klassen, waardoor na het eerste of 
tweede leerjaar pas de keuze voor je verdere 
opleiding gemaakt hoeft te worden. 

→ Kijk voor het stroomschema op de 
 pagina hiernaast

Leerling op de juiste plek 
Je kunt op verschillende momenten door-
groeien naar een hoger niveau. Wij dagen je 
uit om het beste uit jezelf te halen. Ook een 
andere richting opgaan is mogelijk. Het is be-
langrijk dat jij op je plek zit. 

BREDE SCHOOL
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STROOMSCHEMA

Afkortingen
G  gymnasium 
A  atheneum 
H  havo 
MH  mavo/havo 
KM  kader/mavo 
H6  havo-6 route: mavo/havo-route, waarbij 
 je in zes jaar twee diploma’s behaalt 

MXL  mavoXL: mavo-route met eventueel een 
 extra vak 
K  vmbo-k: kaderberoepsgerichte leerweg 
B  vmbo-b: basisberoepsgerichte leerweg 
lwoo  leerwegondersteunend onderwijs

locatie Schilderspark

1G1MH 1HAG 1A

2H6 2A2H 2G

3A3H 3G3H6

4A4H 4G4H6

5A5H 5G4H

6A 6G5H

2B
lwoo

2MXL2BK2BK
lwoo

2KM

1B
lwoo

1MXL1BK1BK
lwoo

1KM

3K3B 3MXL

4K4B 4MXL

locatie Bredius
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WAAROM KIEZEN

VOOR HET KALSBEEK

COLLEGE?
(oud-)Leerlingen, docenten, medewerkers

en ouders vertellen hun verhaal. 
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Vierdeklasser Bob van Dam is mentorassistent van een brugklas. Een leuke 
taak die hij met plezier uitvoert. “Het is fijn dat iemand ze kan vertellen 
hoe alles gaat.”

POSTER
Ik zag posters in de school hangen met de vraag welke 
leerlingen uit de vierde mentorassistent wilden zijn. 
Mijn broer was ook mentorassistent en vertelde er altijd 
heel leuk over. Ik heb niet lang getwijfeld en heb me 
aangemeld.

LOL OP WERKWEEK
Het is een erg leuke taak. Je leert de brugklassers in de 
eerste maand goed kennen. Op de eerste schooldag 
maak je de nieuwe bruggers wegwijs. En je gaat mee 
op brugklaskamp. Daar heb ik veel lol met ze beleefd! 

LEUK CONTACT
Mijn contact met de brugklassers is goed. Als ik ze te-
genkom in de gang, zwaaien ze altijd heel enthousiast. 
Ze kunnen naar me toe komen als ze een vraag hebben 
of iets willen vertellen. Ze weten me te vinden.

ERVARING
Dat er een mentorassistent is, geeft de bruggers een 
veilig gevoel. Het is fijn om iemand te kennen die erva-
ring heeft met de school en ze kan vertellen hoe alles 
gaat. Ik weet van mezelf dat ik de eerste tijd op school 
erg spannend vond, maar door de mentorassistenten 
vond ik het leuker en al snel niet meer eng. 

BOB 
VAN DAM

MAVO
    KLAS �MF

����

�6
JAAR

Op 
Kalsbeek 
sinds

WIE?

Locatie
Bredius
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‘HET GEEFT ZE EEN 

VEILIG GEVOEL'

→  BOB VAN DAM



‘IK KRIJG HIER

UNIEKE KANSEN’

→  ELINE & MELISSA KENSEN

INTERVIEW INTERVIEW18



‘IK KRIJG HIER

UNIEKE KANSEN’

INTERVIEW INTERVIEW19

Wat begon als grapje, werd voor Eline Kensen de reis van haar leven. 
De twee weken in China waren onvergetelijk: “Echt een unieke kans. 
Ik ben blij dat ik die met beide handen aangegrepen heb.”

ELINE & 
MELISSA 
KENSEN

���� & ����

��&��
JAAR

WIE?
GASTGEZIN
Eline: De aankondiging van de China-uitwisseling 
trok meteen mijn aandacht. Het begon als grapje. Ik 
dacht nog: zoiets overkomt mij toch niet. Tot mijn 
verbazing werd mijn sollicitatiebrief uitgekozen en 
ging ik vorig schooljaar naar China. Het was echt 
geweldig. We logeerden bij gastgezinnen en gingen 
mee naar hun school. We waren echt onderdeel van 
het gezin. Zoiets maak je nooit meer mee, ook al ga 
je zelf nog een keer op vakantie naar China.

UNIVERSITEIT
Melissa (zus van Eline): Ook ik ben onwijs enthousiast 
over de extra’s die het Kalsbeek College biedt. Ik 
doe sinds de brugklas mee met het U-Talent pro-
gramma. Dat is een programma dat bèta-leerlingen 
uitdaagt met leuke en verdiepende lessen. We zijn 
zelfs naar de Universiteit Utrecht geweest. Best bij-
zonder om daar als brugklasser rond te lopen.

ZES TALEN
Melissa: Ik heb het gevoel dat we hier tijd en ruimte 
krijgen om alles uit te proberen. Ik weet nog niet 
welke kant ik op wil. Bètavakken en talen, ik vind het 
allemaal leuk. Ik zit nu in 3-gymnasium en heb in mijn 
pakket zes talen. En naast de gewone Engelse les 
volg ik Cambridge English. Dat is één uur in de week 
na schooltijd.

EXTRA’S
Eline: Bij al die extra’s is het wel belangrijk dat je  
er tijd voor maakt. De voorbereidingslessen voor 
China waren bijvoorbeeld in de pauze. Door goed  
te plannen en huiswerk op tijd te maken, houd ik 
ruimte voor extra’s als de uitwisseling met China,  
de zomerschool in Engeland en European Parliament 
Ambassador School. Gaaf om mee te maken!

GYMNASIUM
6Aa & �Ga

Op 
Kalsbeek 
sinds

Locatie
Schilderspark
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Amarins Heemskerk houdt van mensen overtuigen en zit vol ideeën wat 
er beter kan. In de leerlingenraad van het Kalsbeek College locatie 
Bredius zit ze daarom helemaal op haar plek. “Ik vind het leuk om de 
school te helpen verbeteren.”

AMARINS 
HEEMSKERK

����

��
JAAR

Op 
Kalsbeek 
sinds

WIE?
HART VOOR DE SCHOOL
Toen ik in de brugklas zat, kwam er een plekje vrij 
in de leerlingenraad. Dit is een groep van negen 
leerlingen, stuk voor stuk leerlingen met een me-
ning en met hart voor de school. Onderbouw, bo-
venbouw, alle beroepsrichtingen en de mavo: alle 
afdelingen zijn hierin vertegenwoordigd. Ik vond 
het meteen onwijs leuk, omdat ik dan kan helpen 
de school te verbeteren.

DIRECTIE
Regelmatig gaan we in gesprek met de directie. 
Van tevoren bepalen we dan de punten die we 
willen bespreken. Dingen die niet goed gaan in 
school, of dingen die beter kunnen. Elke leerling 
kan zijn of haar stem laten horen. De klassenverte-
genwoordigers verzamelen input, die vervolgens 
besproken wordt in het leerlingenparlement. Dat 
is nog per afdeling. En dan komt het in de leerlin-
genraad. 

EIGEN MENING
Ik heb een eigen mening en wil mensen graag 
overtuigen. Het is leuk om te zien dat er hier echt 
naar je geluisterd wordt. Hoe ik het Kalsbeek 
College omschrijf? Als een school die goed aan 
de belangen van de leerlingen denkt.

Locatie
Bredius

MAVO
KLAS �MD
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‘DE BELANGEN VAN

LEERLINGEN STAAN

HIER ECHT VOOROP’

→  AMARINS HEEMSKERK



‘IEDEREEN
DOET ERTOE’
→  MARJELLE PERA

INTERVIEW INTERVIEW22



‘IEDEREEN
DOET ERTOE’

INTERVIEW INTERVIEW23

Een goede sfeer is ontzettend belangrijk. Dat vindt ook Marjelle Pera, 
geschiedenisdocent en mentor van een brugklas. “Je moet je thuis 
voelen. Als dat zo is, dan voel je je goed en kun je leren.”

MARJELLE 
PERA

����

��
JAAR

Op 
Kalsbeek 
sinds

WIE?
WARM WELKOM
Hoe mijn mentorleerlingen me zien? Ik denk dat ze 
me open, betrokken en toegankelijk vinden. Ik ben er 
voor iedereen, ook al vinden ze mij of mijn lessen niet 
leuk. Bij het begin van de les sta ik altijd bij de deur 
om iedereen gedag te zeggen en tijdens de les  
probeer ik iedereen een keer de beurt te geven.  
Ik weet van iedereen waar hij goed in is. Ik weet  
dus welke vraag ik aan wie moet stellen om hem  
een succeservaring te laten hebben.

BLIKSEMAFLEIDER
Sfeer creëren vind ik superbelangrijk. Leerlingen 
moeten zich thuis voelen, dat is echt een basis-
voorwaarde om te kunnen leren. Ik vertel veel over 
mezelf. Dat is vaak een opening voor mijn leerlingen 
om zelf iets te vertellen. Zo weten al mijn leerlingen 
dat ik een kat heb. Zoiets lokt dan weer reacties en 
verhalen uit. Ik gebruik mezelf als bliksemafleider en 
zorg dat ze om mij lachen in plaats van om elkaar. 

ÉÉN GROEP
Mijn mentorklas zie ik vier uur per week: twee uur 
mentorles en twee uur geschiedenis. Ik praat met ze 
vanuit de wij-vorm. Wij zijn één groep en wij horen 
samen. Dat samen-gevoel gebruik ik ook in de per-
soonlijke benadering. Als ik een vraag stel, vind ik ‘Ik 
weet het niet’ geen goed antwoord. Ik vraag door 
en zorg dat we samen tot de oplossing komen, want 
een leerling weet het meestal wel. Het is niet dat ik 
uitleg en dat zij doen. Nee, het is een proces dat je 
samen doorloopt.

Docent 
Geschiedenis

Locatie
Schilderspark
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Met zes beroepsrichtingen heb je als vmbo-leerling op locatie Bredius veel 
te kiezen. Voor Owen Potman ging de selectie bijna vanzelf. “Het aanbod 
is heel breed, maar je komt er echt wel achter wat je leuk vindt.”

OWEN 
POTMAN

VMBO-BASIS
�BaPie

����

��
JAAR

Op 
Kalsbeek 
sinds

WIE?
TECHNIEKKLAS
Ik zat vorig jaar in de Techniekklas en volg inmiddels 
de richting Produceren Installeren Energie (PIE). Maar 
die technische kant was eigenlijk helemaal niet zo  
vanzelfsprekend. Ik wil namelijk chauffeur worden. 
Maar omdat ik graag met mijn handen werk, koos ik  
in de tweede klas al voor de Techniekklas en ben ik 
eigenlijk die richting ingerold.

AFSTREPEN
In de tweede klas gaan leerlingen samen met hun 
mentor kijken welke drie richtingen het beste bij ze 
passen. Aan het eind van dat jaar blijven er nog twee 
over. Bij die twee richtingen ga je twee uur kijken.  
Bij mij ging het tussen Horeca, Bakkerij en Recreatie  
en PIE. Na dat bezoekje heb je wel echt een goed 
beeld wat je bij die richting doet en leert. Ik vind  
elektrotechniek wel echt het leukste onderdeel. 
Volgend jaar ga ik één dag per week stage lopen. Het 
liefst doe ik dat bij een bedrijf waar ik meer kan leren 
over bedraden.

EIGEN INVULLING
Je kunt veel zelf kiezen. Bijvoorbeeld de maatschappe-
lijke stage, die je in het derde jaar volgt. Waar je die 
dertig uur stage loopt, heb je voor een groot deel zelf 
in de hand omdat je namelijk zelf een stageplek mag 
regelen. Het liefst doe ik het bij VEP, de voetbalclub 
waar ik zelf ook lid van ben. Mocht dat niet lukken, dan 
heb ik ook een back-up plan. Mijn moeder werkt met 
oudere mensen en daar kunnen ze ook altijd extra han-
den gebruiken.

Locatie
Bredius
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‘HET AANBOD

IS HEEL BREED’

→  OWEN POTMAN



INTERVIEW INTERVIEW26
→  NICOLE DEN BOER

‘IK HEB ER ALLES

UIT GEHAALD’
→  NICOLE DEN BOER
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Nicole den Boer studeert aan de Erasmus Universiteit. “Ineens krijg je 
met 400 andere studenten les in een collegezaal. Dat is wel even 
wennen. Gelukkig ben ik op het Kalsbeek College prima voorbereid.” 

TWEE PROFIELEN
Ik heb er alles uit gehaald wat er voor mij in zat. In het 
begin twijfelde ik erg om de stap te maken naar het 
gymnasium, maar ik heb hier achteraf geen spijt van 
gehad. Ook heb ik een extra vak gevolgd en zo mijn 
diploma gehaald voor twee profielen.

GOED ONDERWIJS
Het onderwijs op het Kalsbeek College is goed. De 
docenten zijn vriendelijk en behulpzaam. De school 
biedt genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen en 
biedt een ruime keuze aan vakken. Ik ben niet specifiek 
geïnteresseerd in extra cultuur of sport. Wel vond ik  
de bètavakken erg leuk. Dat werd goed opgelost met 
de verschillende niveaus wiskunde. Brede vorming is 
een goede manier om kennis te maken met allerlei  
richtingen. Dan kan je daarna zelf kiezen welke  
vervolgopleiding bij je past.

ZELFSTANDIG
Ik ben hier echt klaargestoomd voor de universiteit. 
Vooral de PTA’s (Programma van Toetsing en Afsluiting) 
en toetsweken zijn een goede voorbereiding. Ik leerde 
zo omgaan met grote hoeveelheden leerstof en hoe ik 
meerdere toetsen in een week moest leren.

KLAAR VOOR DE UNIVERSITEIT
De opleiding die ik nu volg is Engelstalig. Dat was in 
het begin best even lastig. Als je op het Kalsbeek kiest 
om het Cambridge English-programma te volgen, dan 
is dat echt een voordeel.
Als ik terugkijk op mijn middelbare schooltijd, dan ben 
ik van een onwetende brugklasser veranderd in een 
zelfstandig iemand die helemaal klaar is voor de vol-
gende stap!

NICOLE 
DEN BOER

2008 - 2014
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JAAR

Op 
Kalsbeek 

WIE?

Oud-leerling
gymnasium

Locatie
Schilderspark

‘IK HEB ER ALLES

UIT GEHAALD’
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Na vier jaar lesgeven op het Kalsbeek College is voor Rick Miltenburg nog 
steeds geen dag hetzelfde. “Ik ben er gaandeweg achter gekomen dat ik 
het lesgeven met een pedagogische taak het allerleukst vind.”

RICK 
MILTENBURG

Docent
Economie

����

��
JAAR

Op 
Kalsbeek 
sinds

WIE?
KALSBEEK ACADEMIE
Als docent Economie leer ik mijn leerlingen lezen en 
rekenen in economische context. Maar het is zoveel 
meer. Hoe creëer je structuur? Hoe breng je een taak 
duidelijk over aan iemand met ADHD? Dat zijn vraag-
stukken die me erg bezighouden. Als er meerdere do-
centen zijn met een specifieke vraag, wordt er via de 
Kalsbeek Academie een cursus of studiedag over ge-
geven. Zo kan ik die leerlingen persoonlijke aandacht 
geven en ze op de juiste manier benaderen.

CREATIVITEIT
Mijn eerste stage liep ik bij havo- en vwo-boven-
bouwleerlingen. Vervolgens kwam ik terecht op een 
vmbo-school in het Utrechtse Kanaleneiland. Dat was 
pittig, maar vooral inspirerend. Toen ik daar begon, 
was ik vooral druk met orde houden. Ik heb daar echt 
geleerd beter te luisteren en les te geven.

DOELGROEP
Naarmate ik langer lesgeef, merk ik dat ik steeds meer 
naar de vmbo-basis doelgroep trek. Ik moet elke les 
goed voorbereiden en er wordt echt een beroep ge-
daan op mijn creativiteit. Ja, ik word daar echt uitge-
daagd en dat vind ik leuk.

Locatie
Bredius
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‘IK BLIJF MEZELF

ONTWIKKELEN’

→  RICK MILTENBURG
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‘ER IS PLEK VOOR

IEDEREEN’
→  KOEN VAN EEUWIJK



Of je nou houdt van gamen, sporten of van lekker kletsen; voor iedereen 
is er hier een plek. Zo ervaart Koen van Eeuwijk de school. “In mijn klas 
gaan we met iedereen goed om.”

DOOLHOF
Toen ik hier vijf jaar geleden bij de open dag binnen 
stapte, dacht ik: wat een doolhof! Ik kwam van een 
basisschool waar je binnen een minuut de hele school 
door liep. Maar het went snel. Na twee weken wist ik 
wel zo’n beetje waar alles was.

BEKENDEN
Het brugklaskamp was erg leuk, maar zou ik achteraf 
anders gedaan hebben. Ik ging vooral om met jongens 
die ik al kende van het voetbal, terwijl het juist zo leuk 
is om nieuwe mensen te ontmoeten. De leerlingen die 
ik in mijn eerste jaar een beetje op afstand hield, zijn 
nu mijn beste vrienden.

GOEDE SFEER
Als ik vijf jaar terug in de tijd kon, zou ik zonder naden-
ken weer voor deze school kiezen. Ik heb het echt naar 
mijn zin. De sfeer is top. In mijn klas gaan we goed met 
elkaar om, ondanks dat iedereen verschillend is. De 
een houdt van uitgaan, de ander van gamen, de een 
vindt het leuk om over sport te praten, een ander wil 
gewoon gezellig bij elkaar zitten. Voor iedereen is er 
een plek.

TIJD MET VRIENDEN
De lessen zijn goed, dat is natuurlijk ook belangrijk. 
Maar je moet ook jezelf kunnen zijn. En dat kan hier. 

KOEN VAN 
EEUWIJK

OUD-LEERLING 
ATHENEUM

2012
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JAAR

Op 
Kalsbeek 
sinds

WIE?

Locatie
Schilderspark
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‘ER IS PLEK VOOR

IEDEREEN’
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Van een kleine speciale basisschool met 65 leerlingen maakte zoon  
Marco de overstap naar het ‘grote’ Kalsbeek College. Lyda op ’t Landt: 
“De aandacht en betrokkenheid is echter enorm. Je ervaart hier als 
leerling én als ouder zulke fijne, warme dingen.”

FIJN TERUGKOMEN
Met zijn vmbo-basis diploma op zak is Marco in 2018 be-
gonnen met een techniekopleiding op het Tech College 
in Nieuwegein. Al in de eerste week merkte hij dat hij een 
enorme voorsprong had op zijn klasgenoten. Stage lo-
pen en contacten leggen waren voor hem al zo gewoon. 
Helaas kon hij zijn draai niet vinden. De keuze om terug te 
keren naar het Kalsbeek College en proberen het vmbo-ka-
der af te ronden, gaf veel rust. Het is fijn om terug te zijn.

AANSPREEKPUNT
Doordat Marco een taalontwikkelingsstoornis heeft, moet 
hij er echt hard voor werken. Gelukkig is de ondersteuning 
op het Kalsbeek College ontzettend goed. Een vast aan-
spreekpunt, duidelijke afspraken en regelmatig overleg. 
Dat heeft hem er echt wel doorheen gesleept. Hij krijgt 
extra begeleiding bij het huiswerk maken voor talen; 
Nederlands, Engels en in het begin ook Duits.
Ik kan weer gewoon moeder zijn. Het klinkt misschien gek, 
maar ik wil liever geen huiswerkbegeleider of onderwijsas-
sistent zijn. Dat kunnen ze hier veel beter.

VEILIGHEID EN LIEFDE
Waarom dit zo’n fijne school is? Alles en iedereen straalt 
veiligheid en liefde uit. De manier waarop docenten met 
leerlingen en ouders omgaan, is warm en betrokken. 
Dat zie je steeds weer terug. Bij grote dingen als een 
diploma-uitreiking, maar vooral in het klein. Marco is een 
doorbijtertje en werkt er keihard voor en voelt zich hier 
gesteund. Toen mijn man vorig jaar een hartinfarct krijg en 
ik naar school belde, wist ik dat Marco goed werd opge-
vangen. Dat dat vanzelfsprekend is, zegt genoeg.

LYDA OP 
‘T LANDT

Ouder van
Marco op ‘t Landt

Diploma
vmbo-basis
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JAAR

Op 
Kalsbeek 
sinds

WIE?
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‘IK KAN WEER GE-

WOON MOEDER ZIJN’

→  LYDA OP ‘T LANDT
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OVERZICHT
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     SCHILDERSPARK

ONDERWIJS 

→ Brugklas
→ Mavo
→ Havo
→ Vwo: gymnasium + 
 atheneum
→ Nieuwe vakken uitgelicht
→ Kunst en Cultuur
→ Internationalisering
→ Onderwijsresultaten
→ Laptoponderwijs

→ U-Talent
→ Cambridge English
→ Debat
→ Sport
→ Theater & Muziek
→ Praat mee
→ Kalsbeek Voetbal Academie

 

→ Remedial teaching
→ Hulplessen
→ Leerlingbegeleiding
→ Trajectvoorziening
→ Huiswerkinstituut

            BREDIUS

→ Brugklas
→ Mavo
→ Beroepsrichtingen
→ LWOO
→ Excursies
→ Kunst en Cultuur
→ Techniekklas
→ Onderwijsresultaten
→ Laptoponderwijs

 

→ Sport
→ Woerdens Techniek Talent
→ Buitenschoolse activiteiten
→ Leerlingparlement
→ Kennismakingsweken
→ Maatschappelijke stage
 

→ Remedial teaching
→ Hulplessen
→ Trainingen
→ Pesten
→ Mentorlessen
→ Zorgstructuur

Er zijn per locatie verschillende kaarten die jou helpen om een goede 
keuze te maken. Je kunt zo je eigen informatiepakket samenstellen!
Op www.kalsbeek.nl/kaarten vind je alle kaarten.

ONDERWIJS

EXTRA’S

ONDERSTEUNING
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