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Met dit magazine, onze website
en onze open-dag-tours laten
we zien wat voor school wij zijn,
waar we voor staan en wat we
jou te bieden hebben. Hopelijk
krijg jij er een goed gevoel bij
en kunnen we elkaar in juni, op
de kennismakingsmiddag voor
nieuwe brugklassers, in het echt
ontmoeten. Voel je welkom!
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Het kiezen van een nieuw
school zal ook dit jaar weer
anders gaan. Voor de tweede
keer houden we een digitale
open dag. Waar? Op www.
kalsbeek.nl/groep-8 vind je
onze ‘open-dag-tours’ vol
met filmpjes, presentaties
en andere leuke informatie.
Rondkijken, sfeer proeven en
video’s kijken; het kan allemaal.
Op 19 en 20 januari kun je live
al je vragen stellen. Leerlingen,
docenten en afdelingsleiders
zitten dan klaar om met jou
te chatten of een face-2-face
videogesprek te voeren.
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Wekelijkse
mentorlessen

Iedereen een mentorassistent
Het is belangrijk dat je je thuis voelt en jezelf kan zijn. Je mentor kan je
helpen bij allerlei zaken, maar soms is het fijn om die juist aan een
‘ervaren’ leerling te stellen. Aan elke brugklas is een mentorassistent
gekoppeld. Dat is een leerling uit de vierde klas die er voor je is. Je leert
hem of haar kennen op de kennismakingsdag in juni.

Het schoolplein

Op het rooster staan allerlei
vakken. Bekende vakken als
Engels en techniek, maar ook
nieuwe vakken zoals natuur-/
scheikunde en Duits. Ook heb
je elke week mentorles. In
deze les leer je niet alleen
goed plannen en effectief
huiswerk maken maar is er
ook aandacht voor sfeer en
groepsvorming. De mentor
zorgt er samen met jou voor
dat je het op school naar je
zin hebt.

Kalsbeek App
Ken jij de Kalsbeek App al?
Deze app gebruiken wij voor
de communicatie met ouders
en leerlingen. Handig, want
zo hoef jij nooit meer te
zoeken in je mailbox naar dat
ene mailtje of in je schooltas
naar een briefje dat ondertekend moet worden. Via de
app kunnen jij en je ouders
de mentor bereiken.

Werken met laptops
Op het Kalsbeek hebben alle leerlingen een
eigen laptop. Naast boeken gebruiken we namelijk
laptops tijdens de lessen. Daarmee wordt leren
interactief en leuker. Online halen we de hele
wereld in de klas en we gaan samen met uitdagende opdrachten aan de slag.

Column

Groei
Lisa: ,,In de brugklas was ik
heel onzeker en bang voor
alles en iedereen. Door
mijn rol in de leerlingenraad ben ik veel zekerder
geworden en praat ik met
en tegen iedereen. Ik neem
veel vaker de leidersrol op
me. Ja, het Kalsbeek helpt
me groeien en ontdekken wie ik ben. Wat onze
doelen zijn? Meer zitplaatsen en een rustige ruimte
voor kinderen met drukke
gevoelens. Onze stem doet
er echt toe, dat is top.”
Guusje: ,,Sinds ik vorig jaar
in de leerlingenraad zit,
durf ik veel sneller mijn
mening te geven. Over
simpele dingen, zoals welke
artiest er op het schoolfeest moet komen, maar
ook over een groene en
gezonde school. Daar ga
ik de komende jaren hard
mijn best voor doen. Verder
vind ik het heel fijn op het
Kalsbeek. De sfeer is goed
en ik loop met een lekker
gevoel door de gangen.”

Guusje Kemp (��) –
� vmbo-basis/kader
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Lisa van den Akker
(��) – � vmbo-kader
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Romeinen en Grieken
Mijn passie voor geschiedenis
delen met tieners, dat maakt
dit werk zo leuk. Dat doe ik
door veel verhalen te vertellen,
bijvoorbeeld over de Romeinen en Grieken. Niet te lang,
maar wel beeldend, zodat het
lijkt alsof je er zelf bij bent.
Goed contact met mijn leerlingen, een prettige sfeer en
duidelijkheid zijn voor mij het
belangrijkst in de klas.

‘Op het Kalsbeek
hebben we oog
voor elkaar’

Hugo Molenaar
(docent geschiedenis)

Passie
Ik werk nu ruim een jaar op het Kalsbeek College: mijn eerste baan als docent. Op het Kalsbeek wordt zo goed en leuk
mogelijk onderwijs gegeven en leerlingen worden enthousiast
gemaakt om te willen leren. Een mooie school met enthousiaste docenten met een passie voor hun vak en voor leerlingen.

Warm bad
Op het Kalsbeek College staat
de ontwikkeling van de leerling
centraal, maar ook de docenten
worden gestimuleerd om te groeien. De school ervaar ik als een
warm bad waar zowel leerlingen
als docenten worden ondersteund
en geholpen als dat nodig is. We
hebben echt oog voor elkaar.

In beeld

Wederzijds respect
Orde en rust en naar elkaar luisteren,
zodat je wederzijds respect voor
elkaar krijgt, zijn voor mij het belangrijkst in de klas. Als je dat als docent
laat zien, zie je dat bij je leerlingen
automatisch terug.

Koploper
Leren en ontwikkelen in een goede
sfeer. Daar staat deze school voor
mij voor. Het is een betrouwbare en
veilige school, voor leerlingen en
voor docenten. Het is groot en kleinschalig tegelijkertijd. Op het gebied
van veiligheid en sfeer is het Kalsbeek
College een koploper.

Naomie Vrede
(docent Engels)

Plezier

(docent natuurkunde)
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Zonder goede sfeer in de klas is
lesgeven een moeilijk verhaal. Ik ben
behoorlijk van plezier in de les, maar er
moet ook wel gewerkt worden. Met een
combinatie van vertellen, zien, computers, uitproberen en zelfstandig werken
op niveau probeer ik mijn leerlingen
enthousiast te krijgen voor natuurkunde.

Eelco Boon
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De start op de middelbare school kan een beetje overweldigend zijn.
Om snel te wennen, staan er bij ons in de eerste maand meteen leuke
& nuttige activiteiten op het programma.

Snel wegwijs
in de brugklas

1.

Startweek, een vliegende
introductie op het Kalsbeek

Kennismaken
Nog voor de zomervakantie kom je al een
keer naar het Kalsbeek. Op een woensdag
in juni ontmoet je je mentor, de mentorassistent en je klasgenoten, zodat je voor de
vakantie al weet bij wie je in de klas komt!
De eerste week
Na de vakantie is het dan zover. Je duikt niet
meteen de schoolboeken in, maar begint
met een startgesprek met je mentor. Je
leert je klasgenoten en het gebouw kennen via leuke activiteiten, zoals een dansdag, een renspel en 'Kalsbeek goes Crazy'

2.

Wegwijs op de digitale
snelweg
Je laptop
Misschien doe je op de basisschool vakken
als taal en rekenen ook al op een tablet of
computer, maar op het Kalsbeek werkt iedere
leerling op zijn eigen laptop. Als je die via
school bestelt, krijg je die in de eerste schoolweek en ga je er meteen mee aan de slag.
ICT startlessen
In drie lessen werk je alle acht hoofdstukken uit het ICT-boekje af. Als je alle stappen
doorlopen hebt, heb je alle basishandelingen in beeld. Je weet hoe je in Magister
kunt zien waar je welke les hebt en waar
je je cijfers straks kunt terugvinden. Ook
krijg je van school een eigen e-mailadres.

Kalsbeek App
Via de Kalsbeek App kun je direct contact opnemen met je mentor en ontvang je
algemene berichten van school. Heel handig!

Introductie

3.
En dan: op kamp
In september ga je met je nieuwe klas en
een paar andere klassen op kamp. Zo’n reis
zorgt er echt voor dat je je snel thuis gaat
voelen. Er staan allerlei leuke spellen en
activiteiten op het programma. Natuurlijk is
je mentor erbij en ook de mentorassistent,
een leerling uit de vierde die aan jouw
klas gekoppeld is, gaat mee op kamp.

Kalsbeek College ����
9

Kalsbeek College ����

10

interview

Marieke de Wit (32) zat jaren geleden zelf in de schoolbanken op
het Kalsbeek College, nu staat ze voor de klas als docent mens en
maatschappij, docent geschiedenis en is ze brugklasmentor. Tijdens
haar eigen - turbulente - schooltijd merkte ze dat een docent het
verschil kan maken. Zo’n docent wil zij zijn. ,,Ik wil mijn leerlingen
laten zien dat de wereld niet zwart/wit is, dat fouten maken mag
en vooral dat je er mag zijn.”

Een docent
kan het verschil
maken
#kcvisie
Tekst: Janet de Vos
Beeld: Rianne den Balvert

Je bent nu negen jaar docent, waarvan
ruim een jaar op het Kalsbeek College.
Waarom ben je docent geworden?
,,Ik wilde vroeger juf op een basisschool worden.
Maar dat bleek tijdens een stage op de havo heel
anders dan ik me had voorgesteld. Leerlingen
iets meegeven, een mening leren vormen, dat is
wat ik wilde. Volgens mijn decaan zou leraar op
het voortgezet onderwijs dan meer iets voor mij
zijn. Ik twijfelde. Mijn eigen schooltijd was nogal
turbulent: ik was bijna niet naar school te krijgen.
Toch ben ik gaan nadenken en besloot de lerarenopleiding geschiedenis te volgen: een leuk en
breed vak. Ik heb er nog geen dag spijt van.”

,,Vooral de leerlingen! Pubers zijn zo leuk. Zodra
ze naar de middelbare school gaan, wordt hun
wereld heel groot. In het begin zie je ze vertwij-

Kalsbeek College ����

Wat maakt dit werk zo leuk?
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Het beste uit elke leerling halen
‘Ik hoop dat mijn leerlingen straks open de wereld in gaan’

feld rondlopen ‘hoe ga ik dit bolwerken’ en ‘kan ik
dit’? Het is heel mooi om hier iedereen op z’n eigen
niveau te zien ontplooien. Pubers zijn bovendien
heel open en direct. Dat ben ik zelf ook. Er gaat daardoor geen dag voorbij dat ik niet gelachen heb. Ik
ben zelf van de eerste lichting vmbo. Dat had toen de
slogan ‘Het vmbo: elke dag anders’. Ik moet daar nog
vaak aan terugdenken, want dat is echt zo.”

belangrijk, maar de pedagogiek minstens zo. Leerlingen een mening leren vormen, laten zien dat de
wereld niet zwart/wit is, maar dat er zo veel tinten
grijs zijn, zodat ze straks open de wereld in gaan. Ik
wil hen ruimte geven om te ontwikkelen en laten
zien dat fouten maken mag en hoe je daarmee om
kan gaan. Maar vooral dat je er mag zijn. Ik wil het
beste uit elke leerling halen.”

Hoe is het bij jou in de les?

Behalve docent geschiedenis en mens en
maatschappij ben je mentor. Wat doe je
als mentor?

,,Met veel humor probeer ik mijn leerlingen bij de les
te houden, maar tegelijkertijd ben ik ook duidelijk en
bied ik ze structuur. Ik vind het belangrijk om de lesstof te vertalen naar hun belevingswereld. Ik kijk hoe
ik de stof als het ware aan hun kapstok (de kennis
die zij al hebben) kan hangen en kan uitbreiden. Verder beloof ik mijn leerlingen aan het begin van het
schooljaar dat ze bij mij de meeste filmpjes zien. De
hoeveelheid beeldmateriaal die nu beschikbaar is, is
echt een verschil met vroeger. Toen was beamer met
een Powerpoint-presentatie al heel wat en werd een
tv-kast met videorecorder gehaald om een filmpje
laten zien. Nu gaat alles via het digibord en werken
we veel met laptops.”

Hoe was je eigen schooltijd?
,,Ik was geen makkelijke leerling en voor veel docenten ongrijpbaar. Ik ben begonnen in de havo/
vwo-brugklas, daarna naar het vmbo-t gegaan, blijven zitten en heb in totaal zeven jaar over de havo
gedaan. De struggles van leerlingen zijn me daardoor
niet vreemd en hebben me gemaakt wie ik ben. Dat
niet alles meteen lukt, maar dat je met hard werken en
doorzettingsvermogen ook ver komt. ‘Joh, ik deed er
ook zeven jaar over’ zeg ik wel eens. Maar ik gebruik
het ook wel eens andersom ‘Doe nou niet zo eigenwijs
als mevrouw De Wit’. Terugkijkend ben ik dankbaar
voor de kansen die ik op school heb gekregen.”

Wat hoop je als docent te bereiken?
,,Tijdens mijn eigen schooltijd heb ik gemerkt dat
een docent het verschil kan maken. Die docent wil
ik zijn. Ik vind de kennis van mijn vak overbrengen

,,Een mentor is voor brugklassers een eerste aanspreekpunt voor alles. Loop je ergens tegenaan, dan
bespreken we dat en ik houd contact met ouders
als dat nodig is. Ook hebben we elke week een of
twee mentoruren, daarin mogen leerlingen vertellen
wat hen dwars zit. Het uitgangspunt is dat alles dat
gezegd wordt in de klas blijft en dat we een oplossing
zoeken als dat nodig is. Maar ook zaken als lootjes
trekken en kerstvieringen doet een mentorklas met
elkaar. Ik zie mentor zijn echt als een verrijking van
mijn vak. Met mijn mentorleerlingen bouw ik nog
meer een band op: je weet meer over hun persoonlijkheid, achtergrond en thuissituatie.”

Waar haal je voldoening uit?
,,Wanneer ik een leerling een stap verder kan helpen.
Als een kind op een goede plek zit en een goede uitdaging heeft en wanneer iemand goed terechtkomt.
Een leerling werd een paar jaar geleden bijvoorbeeld
vanwege haar thuissituatie uit huis geplaatst. Als ik
nu, een paar jaar later, zie dat het weer goed met haar
en het gezin gaat, denk ik echt ‘Yes, het is gelukt’. Een
andere oud-leerling, een heel slimme Syrische jongen
met een taalachterstand, werd steeds afgewezen op
de vervolgschool van zijn keuze. Ik ben blijven bellen
met scholen, totdat hij - twee dagen vóór de zomervakantie - toch een plekje had. Inmiddels zit hij op de
havo. Voor hem kon ik het verschil maken, dat maakt
me trots. Ik hoop in de toekomst hier op school mijn
functie uit te bereiden naar bijvoorbeeld leerlingbegeleider of coach om nieuwe docenten tools te geven.”

interview

Wat is jouw kracht?
,,Ik ben geïnteresseerd, stel net zo lang vragen tot
ik bij de kern ben, ben oplossingsgericht en vind
het fijn om leerlingen verder te helpen. Ook vind ik
betrokkenheid heel belangrijk. De leerlingen kennen mij ook goed. Ze zijn op mijn bruiloft geweest,
hebben een babyshower georganiseerd en ik heb
mijn baby laten zien in de klas. Ik geloof dat als je
betrokken bent, leerlingen voor jou een stapje harder
lopen.”

En wat is de kracht van het Kalsbeek
College?

Kalsbeek College ����

,,Het Kalsbeek is een ontzettend leuke en veilige
school. Een grote school qua leerlingen, maar omdat
we werken met afdelingen kennen de leerlingen en
docenten elkaar. Het is een school die hecht aan
duidelijkheid en waar de structuur is ingebed. Veel
leerlingen voelen zich er thuis. Dat proberen we al
tijdens de startweek te bereiken. In een week leren
brugklassers heel veel over de school, zodat het
niet meer nieuw voelt. Tegen groepachters die voor
hun schoolkeuze staan, zou ik willen zeggen: ‘Kijk
overal en luister naar je gevoel. Waar voel je je op je
plek? Je middelbare schooltijd duurt korter dan de
basisschool, maar heeft meer impact. Maak vooral je
eigen keuze'.”

Marieke de Wit (32)
Tijdens haar laatste jaar op
het Kalsbeek College besloot
Marieke de Wit uit Oudewater zelf docent te worden.
Haar carrière begon ze op een
middelbare school in Amersfoort en nu werkt ze ruim een
jaar op de school waar ze zelf
les kreeg. Ze geeft mens en
maatschappij aan de onderbouw en geschiedenis aan
de bovenbouw van het vmbo,
is mentor van een brugklas
en moeder van een peuter en
baby. Met humor en een goede
band met haar leerlingen
hoopt zij voor hen het verschil
te maken, net zoals docenten
dat vroeger bij haar deden.

13
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Er is plek voor iedereen
Of je nou houdt van creatief bezig zijn of kickboksen
Tekst: Charlotte de Heij
Beeld: Kalsbeek College
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Dit is Lisa (12), eerstejaars vmbo-basis/
kader. Van haar oudere zus hoorde ze
leuke verhalen over het Kalsbeek College.
Dat wekte haar nieuwsgierigheid op.
Toen Lisa voor de eerste keer kwam
kijken, was ze meteen enthousiast. "Ik
voelde me meteen thuis en liep er met
een goed gevoel rond.” Lisa’s favoriete
vak? Handvaardigheid, omdat ze allemaal
verschillende dingen maakt. "Nu ben ik
bijvoorbeeld bezig met een kleimasker,
helemaal leuk! Maar het is ook een leuk
vak omdat je tussendoor gezellig kan
kletsen.” Als Lisa niet op school zit, is de
kans groot dat ze aan het kickboksen is.
"Zes keer per week doe ik dat. Fanatiek
hè. En ik hockey er ook nog bij!”

leerling

Kalsbeek College ����
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Snel gewend in de brugklas
Ondersteuning is vanzelfsprekend
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Op locatie Bredius volgen onze leerlingen
een mavoXL- of vmbo-opleiding als
voorbereiding op een beroepsopleiding in
het mbo. Leerlingen krijgen een gevarieerd
lesaanbod van enthousiaste docenten. Maar
hoe ziet zo’n dag in de brugklas er nou
eigenlijk uit? Wij volgen brugklasleerling
Sanne Raaphorst (��) een dagje. We kijken
mee in haar lessen en op het schoolplein.

Dagje mee
in de
brugklas
#kcbrugklas
Tekst: Janet de Vos
Beeld: Rianne den Balvert

Reportage

Sanne Raaphorst
---------------------------------------> Is 12 jaar
> Zit in een 		
kader/mavo-brugklas
> Wist al snel dat ze naar
het Kalsbeek College
wilde. Ze vindt de school
gezellig en voelt zich er
thuis.
> Haar favoriete vak?
Engels is ze minder fan.
> Na school spreekt ze
graag af met vriendinnen
of is ze aan het sporten,
zoals volleyballen.

Kalsbeek College ����

Aardrijkskunde. Van

17
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Met een groepje, onder wie haar vriendin
Fee Sterk, fietst Sanne elke dag zo’n drie
kwartier van haar woonplaats Bodegraven
naar school. ,,Het Kalsbeek plaatst kinderen
uit dezelfde plaats vaak bij elkaar. Dat is fijn,
want dan kunnen we samen fietsen. De
eerste dag in de brugklas was spannend,
maar het went heel snel.”

18

‘De eerste dag
was spannend,
maar de brugklas
went snel’
,,Het grote verschil met de basisschool is dat je steeds naar een
ander lokaal moet. Het valt me mee hoe lang de lessen duren: 50
minuten. Sowieso is de brugklas anders, maar vooral heel leuk.
De docenten en kinderen zijn aardig en ik voel me veilig. Ook kun
je altijd bij je mentor terecht voor vragen.”

Reportage

Vandaag staan onder
meer Nederlands en
Sannes favoriete vak
aardrijkskunde op het
programma, krijgt ze ook
godsdienst en
rekenvaardigheden. Elke
les is in een ander lokaal
en met een andere
docent. Bij Nederlands
schrijft Sanne vandaag
een gedicht, bij
aardrijkskunde maakt ze
een poster en een
PowerPoint over Parijs.

Dan is het tijd voor pauze. Op het Kalsbeek
College hebben de eerste en tweede klassen
samen pauze op een ander moment dan de
derde- en vierdejaars. Sanne kletst en eet
graag wat lekkers met haar vriendinnen, zoals
hier met Larissa, Celi, Fee en Jill. Dat kan in de
gangen, de aula en buiten op het schoolplein.

Kalsbeek College ����
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Reportage
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Opperste concentratie.
Sanne heeft vandaag een
wiskundetoets. ,,Bij deze
toets krijg je meteen de
uitslag. Ik had een 7,6!” Het
is niet alleen maar leren in
de brugklas. ,,Ik vind het
ook leuk om met m’n
handen bezig te zijn. Dat
kan bij techniek, tekenen,
handvaardigheid en drama.”

‘Het grootste
verschil met
groep 8 is dat
je steeds naar
een ander
lokaal moet’

Op het vmbo kies je na het tweede jaar voor een van
de zeven beroepsrichtingen. Welke kant Sanne op wil
gaan, weet ze nog niet. ,,Ik denk iets met economie.
Het leuke aan deze school is dat je heel veel richtingen
op kan en ook nog kan doorstromen van het vmbo
naar de mavo of van mavo naar havo.

Marah Agterberg

Favoriet

Lumineus
lampje
(uit het technieklokaal)
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Op het Kalsbeek College vind
je allerlei (verborgen) schatten. Het technieklokaal van
meneer Wiekenkamp - die al
dertig jaar (!) techniek geeft
- staat bijvoorbeeld vol met
handige apparaten en mooie
werkstukken, zoals dit lampje.
Marah Agterberg, br ugklasleerling in 1Mc, is graag
in het technieklokaal te vinden. "In de brugklas hebben
we twee uur techniek. Superleuk en creatief! Ik heb net een
houten koekje gemaakt met
een elektrische figuurzaag, die
geverfd en lampjes gesoldeerd
met een soldeerapparaat. Nu
moet ik er nog een batterij
aan verbinden en een schakelaar op zetten en dan is het
klaar. Wie weet krijgt-ie hier
ook een mooi plekje, net als
dit lampje."

21
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de schooltas van Colin Vonk

Wat zeul je elke dag mee
Wat zit d’r in (naast je schoolboeken)
Beeld: Kalsbeek College

Grafische
rekenmachine

Rugtas

Oortjes

Muis

Thermosfles

Etui

Plenda

Bieb boek
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Laptop

23

Kalsbeek College ����
24

Sportieve
punten van
het Kalsbeek
College
Op het Kalsbeek houden we van
sporten, heel veel sporten. Om je een
idee te geven van wat we zo al doen
zetten we het even voor je op een rij.

1.

Op het Kalsbeek College vinden we
sporten belangrijk
Onze gymles is meer dan ballen in een zaal. Dansen,
freerunnen of boksen horen er bij onze gymlessen ook
bij. En met sporten die je niet tijdens de gymles krijgt,
kun je in de derde en vierde kennismaken tijdens sportoriëntatie. Wat denk je van flowboarden of (water)skiën?

2.

Gymdocent Tim Gras vertelt:
,,Zodra je geboren wordt, leer je bewegen. Zodra je op
school zit, leer je stilzitten. Wij geloven dat leerlingen juist
moeten bewegen. Uit Fins onderzoek blijkt dat leerlingen
die regelmatig bewegen betere resultaten behalen. Sporten
kan wat ons betreft niet vaak genoeg gedaan worden.”

Sport

Coach Tim

3.

In de bovenbouw: Dienstverlening & Producten /
Sport (DPS)
Hou je van bewegen? Volg dan in 3 en 4 vmbo de populaire
beroepsrichting Dienstverlening & Producten / Sport
(DPS). Een brede en gevarieerde opleiding waarbij je kunt
ontdekken wat je wil en laten zien wat je kan. En waarbij
je 2 uur per week extra sport.

4.
5.

Krijg je maar geen genoeg van bewegen en sport?
Kies dan in 3 en 4 mavo voor LO-2. Je wordt
elke 4 weken in een andere sport extra uitgedaagd en krijgt les in een leuke omgeving, zoals
het hockeyveld, padelbanen of de dansschool.

Sportdagen en toernooien
Wij houden wel van een beetje uitdaging en
doen daarom elk jaar mee aan Olympic Moves,
de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. We hebben onder meer voetbal-, volleybal-,
dans- en atletiekteams. Ons doel? Naar de finaledag in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Wist je dat er naast voetbal en basketbal wel
14 verschillende balsporten worden beoefend
op het Kalsbeek College?
Denk je aan gym, dan denk je aan voetbal en basketbal. Dat klopt,
maar er is zoveel meer. Behalve balsporten hebben we nog vier
hoofddomeinen: turnen, bewegen op muziek, zelfverdediging
en atletiek. Voor ieder wat wils dus!
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6.

Keuzevak LO-2
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HET
KALSBEEK
COLLEGE

Het Kalsbeek College is meer dan een school.
Wij willen een plek zijn waar een leerling kan
groeien zoals hij dat wil. In kennis, maar ook
als mens. Met onderwijs dat hem past en de
christelijke levensbeschouwing als de basis
voor een gebalanceerde ontwikkeling.

�.

Onze visie op onderwijs
Op het Kalsbeek College groei je op een
manier die bij jou past. Dat kan voor jou
namelijk net iets anders zijn dan voor een
ander. 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.
Kernwaarden
Het onderwijs(leerproces) op het Kalsbeek
College wordt vormgegeven vanuit 4 kernwaarden: betrokkenheid, aandacht, veiligheid en openheid. Vanuit deze waarden
geven we vorm aan onze identiteit, ons
onderwijs, de zorg voor en de begeleiding
aan onze leerlingen.
Nuttige en stimulerende extra’s
→ keuze uit maar liefst zeven beroepsrichtingen, als krachtige basis voor het mbo
→ Anglia; een programma waarin je je
Engels verder verbetert
→ Excursies en werkweken; leren doe je
niet alleen in de klas
→ Extra's zoals sport, theater en muziek

Typisch Kalsbeek
Het Kalsbeek College blijft in beweging.
Zo heeft de mavoXL zich ontwikkeld tot
een krachtig vertrekpunt voor het mbo.
Vmbo-leerlingen hebben uit zeven beroepsrichtingen veel te kiezen. De praktijklessen van de drie technische beroepsrichtingen krijg je in de TechnoHUB, een
mooie onderwijslocatie op fietsafstand van
school. Zo maken we échte groei mogelijk.
Bekijk ons schoolplan op
www.kalsbeek.nl/groeiportaal

�.

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

Hoe krijg jij les?
In het onderwijsleerproces is ruimte voor
maatwerk. We bieden een breed kennisaanbod en stellen je in staat je eigen speciale talenten te ontwikkelen en je eigen
interesses te onderzoeken.

Les op maat
Op het vmbo kun je kiezen uit maar liefst
zeven beroepsrichtingen. Ook als mavoXLleerling kun je modules of een extra vak
kiezen. Dit kan handig zijn gezien de mboopleiding die je op het oog hebt. Voordeel
van zoveel keuze is dat je aan de slag gaat
met zaken waarvoor je gemotiveerd bent
en waarin je plezier hebt.

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 klasgenoten. Kan 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.

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.

�.

Een christelijke school

Betrokkenheid
Onze christelijke identiteit blijkt ook

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.
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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.

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.
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Het Kalsbeek College is een brede
scholengemeenschap. 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.

Brede school

Brugklas
In welke brugklas je komt, hangt af van
het advies van je basisschool. Er zijn
allerlei ‘dakpan’-klassen, waardoor na het
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eerste of tweede leerjaar pas de keuze
voor je verdere opleiding gemaakt hoeft
te worden.
Leerling op de juiste plek
Je kunt op verschillende momenten doorgroeien naar een hoger niveau. Wij dagen
je uit om het beste uit jezelf te halen. Ook
een andere richting opgaan is mogelijk.
Het is belangrijk dat jij op je plek zit.

�.

Stroomschema
5H

4B

4K

3B

2B

3K

2BK

lwoo

lwoo

1BK

6G

4H

5H

5A

5G

4H6

4H

4A

4G

3H6

3H

3A

3G

2H6

2H

2A

2G

3MXL

2BK

lwoo

1BK

4MXL

6A

2KM

1KM

2MXL

1MXL

1MH

1A

1G

locatie Schilderspark

locatie Bredius
Afkortingen
MXL mavoXL: mavo-route met eventueel
een extra vak
K
vmbo-k: kaderberoepsgerichte leerweg
B
vmbo-b: basisberoepsgerichte leerweg
KM
kader/mavo
lwoo leerwegondersteunend onderwijs

1HAG

G
A
H
MH
H6

gymnasium
atheneum
havo
mavo/havo
havo-6 route: mavo/havo-route,
waarbij je in zes jaar twee
diploma’s behaalt
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BREDIUS
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ONDERWIJS
01 Brugklas
02 Mavo
03 Beroepsrichtingen
04 Vmbo met lwoo
05 Techniek
06 Kunst en Cultuur
07 Onderwijsresultaten
08 Laptoponderwijs
09 Mentorlessen
10 Leren buiten de klas

→ ONDERWIJS

BRUGKLAS

Het is even wennen: een nieuwe school,
nieuwe klasgenoten en een andere sfeer. Je
voelt je op je gemak voordat je er erg in
hebt. De kennismakingsweek in september,
de mentorlessen en onze extra activiteiten
aan het begin van het jaar zorgen ervoor dat
je je snel thuis voelt.

→ ONDERWIJS

MAVO

Mavo op het Kalsbeek College is de juiste
keuze: een route die bij jou past met veel
uitdagende extra’s.

Brugklas
In welke brugklas je komt, hangt af van het advies van
je basisschool. Je komt terecht in een van deze brugklassen:
• 1 vmbo-basis/kader/lwoo
• 1 vmbo-basis/kader
• 1 vmbo-kader/mavo
• 1 mavoXL

Mavo
Heb je een vmbo-t of mavo-advies? Dan heb je twee opties:
→ mavoXL op locatie Bredius: in vier jaar haal je je mavo-diploma, eventueel met een extra theorievak of praktijkvak.
Dit mavo-diploma met iets extra’s geeft jou een mooie
opstap naar het mbo.
→ mavo/havo-route op locatie Schilderspark: heb jij de
		 ambitie om een havo-diploma te halen? Kies dan voor de
havo-6 route, waarbij je in zes jaar zowel je mavo- als je
havo-diploma haalt.

Aandacht

→ mavoXL (Bredius)
Als je na vier jaar een mbo-opleiding wilt volgen, past de
mavoXL goed bij jou. ‘XL’ is de mogelijkheid om een extra vak
te doen: een theorie-of praktijkvak. Ook zijn er leuke modules
(bijvoorbeeld koken of robotica) die je als mavo-leerling kan
volgen. Met deze kennis en ervaring ben je goed voorbereid
op je vervolgopleiding, maar ook doorstromen naar de havo
blijft mogelijk.
→ havo-6 (Schilderspark)
Op de havo-6 is havo jouw doel. Je haalt in zes jaar twee
diploma’s. We bieden uitdaging, maatwerk en docenten met
leservaring in havo-klassen. De docenten zorgen voor een
optimale aansluiting. Samen doen we er alles aan om je zo
goed mogelijk klaar te stomen voor beide examens. Een
mooie uitdaging!

Jij zit op je plek! Switchen blijft mogelijk
Het belangrijkste verschil tussen mavoXL en havo-6 is het
doel. Wil je je zo goed mogelijk voorbereiden op een mboopleiding of ga je voor je havo-diploma? Welke route je ook
volgt, je hebt uiteraard de mogelijkheid om te switchen
tussen beide routes. Samen zorgen we ervoor dat jij op de
juiste plek zit!
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Wij vinden het belangrijk dat je je thuis voelt en jezelf kan
zijn. Dit begint al bij het brugklaskamp, waar je je klasgenoten, je mentor en mentorassistent (een leerling uit de vierde
klas) goed leert kennen. Door leuke spellen en activiteiten te
doen, raak je snel aan elkaar gewend. Verder zorg je met je
mentor en klasgenoten voor een goede (werk)sfeer in de
klas. Tijdens de wekelijkse mentorlessen leer je je mentor
goed kennen. Bij hem of haar kun je altijd terecht. Ook buiten lestijd.

Met een mavo- (of vmbo-t-)advies kun je bij ons op school
twee kanten op: mavoXL op locatie Bredius of havo-6 (de
6-jarige mavo/havo-route) op locatie Schilderspark:
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→ ONDERWIJS

BEROEPS
RICHTINGEN

→ ONDERWIJS

VMBO MET LWOO
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Aan het einde van de tweede klas kies je in
de bovenbouw van vmbo-basis en vmbokader een beroepsrichting (een profiel).

Onze beroepsrichtingen
Wij bieden uitdagend, praktijkgericht onderwijs vol
inspiratie. Op het Kalsbeek College locatie Bredius heb je je
heel veel keuze en daarom is er altijd een plek die bij jou
past. Bij ons kun je uit zeven profielen kiezen:
→
→
→
→
→
→
→

Bouwen, Wonen & Interieur
Dienstverlening & Producten/Sport
Economie en Ondernemen
Horeca Bakkerij en Recreatie
Mobiliteit & Transport
Produceren Installeren Energie
Zorg & Welzijn

Praktisch bezig
In de bovenbouw van vmbo-basis en -kader ben je veel bezig
met dingen die je in je latere werk ook zal doen. Je krijgt
dus veel ‘doevakken’. In de derde klas en vierde klas ga je op
stage. Je leert dus veel op de werkplek. Met al je
praktijkervaring begin je goed voorbereid aan je
vervolgopleiding op het mbo. Ook als mavoXL-leerling kun je
een extra praktijkvak kiezen. Zo’n extra vak is niet alleen erg
leuk, maar kan ook handig zijn gezien de mbo-opleiding die
je op het oog hebt.
Bekijk de video’s over onze beroepsrichtingen:
www.kalsbeek.nl/beroepsrichtingen

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
is geen aparte leerweg. Het is een vorm van
ondersteuning binnen het vmbo.

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is geen aparte
leerweg. Het is een vorm van ondersteuning binnen het
vmbo. Lwoo is voor leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben om een regulier diploma in het vmbo te
halen. Om hiervoor in aanmerking te komen, kijken we naar
je leerachterstanden.

Kleine klas
In het vmbo met lwoo houden we de klassen klein. In een
basis/kaderklas met lwoo zitten maximaal 19 leerlingen. Zo
krijg je meer individuele aandacht in de les en is er extra
mentortijd in de basis met een lwoo-klas.

Ondersteuning
In de klas word je geholpen door de docenten. Niet alleen
om de lesstof te begrijpen, maar ook is er aandacht voor je
motivatie en schoolse vaardigheden. Structuur en veiligheid
in een kleinere groep vinden wij hierbij belangrijk.

→ ONDERWIJS

TECHNIEK

→ ONDERWIJS

KUNST EN
CULTUUR

Vind jij techniek leuk, werk je graag met je
handen of voel je jezelf al een techneut? Ook
als je nog niet precies weet wat je wilt doen,
zit je goed op het Kalsbeek College.

Op locatie Bredius kun je in de bovenbouw uit maar liefst
3 technische profielen kiezen:
→ Mobiliteit & Transport
→ Bouwen, Wonen & Interieur
→ Produceren, Installeren & Energie

TechnoHUB
De praktijklessen van deze technische profielen krijg je op
de TechnoHUB, een mooie ruimte op fietsafstand van het
Kalsbeek College. In dit kloppende hart van de techniek
werken scholen en bedrijven samen en werk jij onder de
beste omstandigheden aan techniek.
Meer info: www.technohub.nl

Techniekklas
Als je in onze Techniekklas komt, ben je in het tweede jaar al
heel veel bezig met techniek. Je hoeft dus niet te wachten
tot de derde klas. Je bent voornamelijk praktisch bezig en
maakt leuke werkstukken. En dat in een speciaal lokaal waar
je met verschillende materialen en gereedschappen aan de
slag gaat. Denk aan hout, metaal, technische tekenprogramma’s, elektronica, fietsen en robots. Om te bepalen of je
goed in de Techniekklas past, leg je een motivatiebrief aan
de techniekdocenten uit waarom jij hier geschikt voor bent.
Meer weten? www.kalsbeek.nl/techniekklas

Vakkanjers

Samen met de andere brugklassers studeer je in de kennismakingsweek een dans in onder leiding van professionals
en treed je op in het centrum van Woerden. Vanaf het eerste
leerjaar bezoek je voorstellingen en musea. Zo leer je kunst
en cultuur nog beter te begrijpen, te plaatsen en te
waarderen.

Vakken
In de brugklas staat elke week een paar uur kunst en cultuur
op je rooster. Je krijgt het vak drama. Bij tekenen ga je aan
de slag met potlood, inkt, stiften en kleur en creëer je de
prachtigste tekeningen en beelden. Bij handvaardigheid
werk je met allerlei materialen aan verschillende werkstukken. In de bovenbouw van basis en kader kun je kiezen voor
Mixed Arts. CKV is er voor bovenbouwleerlingen: bij
Culturele en Kunstzinnige Vormingmaak je fraaie en originele
dingen.

Kunstendag
Te leuk om niet te noemen, is de Kunstendag. Op deze dag
gaan alle leerlingen uit het derde leerjaar aan de slag met
hun creativiteit. Je kiest twee workshops uit o.a. streetdance, graffiti, percussie en streetart. De dag sluit je af met een
presentatie in Het Klooster. Als je kiest voor de richting
Uiterlijke verzorging, ga je bij het project ‘Mode & Design’
aan de slag met een modeshow, die je presenteert aan
familie en vrienden.
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Elk jaar doen we mee met Vakkanjers. Dit is een landelijke
wedstrijd waarin vmbo-leerlingen uit alle leerjaren aan de
slag gaan met een technische opdracht voor een échte
opdrachtgever. De laatste keer was dat de Johan Cruyff
Foundation: leerlingen bedachten ideeën en oplossingen om
kinderen te stimuleren meer te bewegen.

Op het Kalsbeek College is alle ruimte voor
kunst en cultuur. We zijn benieuwd naar jouw
creativiteit!
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→ ONDERWIJS

ONDERWIJSRESULTATEN

→ ONDERWIJS

LAPTOP
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Iedere leerling moet een eigen laptop
hebben. Naast boeken werk je tijdens de
lessen namelijk regelmatig met de laptop.
Digitaal onderwijs maakt het leren
effectiever en persoonlijker. Zo leer je op je
eigen niveau, op je eigen tempo en vanuit je
persoonlijke leerwensen. Ook samenwerken
wordt nog eenvoudiger.

Leren op je eigen niveau
Al jaren scoren eindexamenleerlingen op
locatie Bredius goed. Wist je dat afgelopen
schooljaar bijna 99% van onze leerlingen de
school verliet met een diploma op zak?

Digitaal onderwijs met laptops maakt het leren effectiever
en persoonlijker. Zo leer je op je eigen niveau, op je eigen
tempo en vanuit je persoonlijke leerwensen. Ook samenwerken wordt nog eenvoudiger.

Uitdagend onderwijs
Onze slagingspercentages van afgelopen jaar liggen ver
boven het landelijk gemiddelde. Natuurlijk zijn we daar trots
op. Maar belangrijker: het is voor jou een mooi vooruitzicht
als je op onze school start.

Naast de papieren methoden heb je toegang tot digitaal
leermateriaal en veel online bronnen. Dit maakt leren interactief en leuker. Online halen we de hele wereld in de klas.
Wij zien dit als een stimulerende combinatie voor uitdagend
onderwijs.

Slagingspercentages in 2021

Aantrekkelijk servicecontract

mavo			97,5%
vmbo-kader		 100%
vmbo-basis		 100%

Wij werken samen met The Rent Company. Als je bij deze
partij een laptop koopt, loopt de service via school. Mocht
jouw apparaat kapot gaan, dan meld je dit bij de mediatheek
en krijg je meteen een leenlaptop mee. De laptop wordt geleverd met een beschermhoes en daarnaast ben je verzekerd
tegen schade en diefstal.

Uitdaging
Op het Kalsbeek College word je uitgedaagd om het beste
uit jezelf te halen. Als je meer of moeilijker wilt, dan kan dat.
Onze docenten helpen je hierbij. Op de mavoXL kun je een
extra theorie- of praktijkvak doen. Samen kijken we wat
jouw mogelijkheden zijn.

Stage
De lessen bereiden je voor op een mbo-opleiding. Naast de
lessen, ga je in de bovenbouw op stage. Een mooie
kennismaking met het bedrijfsleven! En wie weet wordt je
stageplek in de toekomst wel je werkplek.

Eigen laptop
Kun je van thuis een laptop gebruiken? Check dan eerst even
of deze geschikt is voor gebruik in de klas. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat jij in de cloud kunt werken, je laptop
snel opstart, niet al te veel herrie maakt en de batterij lange
tijd meegaat. De voorwaarden die belangrijk zijn voor het
werken met een eigen laptop vind je op onze website.
Meer informatie en voorwaarden www.kalsbeek.nl/laptop

→ ONDERWIJS

MENTORLESSEN

Je mentor is het eerste aanspreekpunt voor
jou en voor je ouders. Fijn om een kort lijntje
met school te hebben.

Mentorles
Je ziet je mentor in de brugklas elke week tijdens mentorles.
In deze lessen komen de studievaardigheden aan de orde. Je
leert bijvoorbeeld goed te plannen en effectief huiswerk te
maken. Je mentor werkt samen met jou en je medeleerlingen
aan een goede sfeer in de klas. Je ouders kunnen de mentor
gemakkelijk bereiken via de Kalsbeek App.

Hulp
Je mentor kan helpen bij allerlei zaken. Je kunt bij hem of
haar terecht als je problemen hebt met medeleerlingen of
als je schoolprestaties tegenvallen. Je mentor kan ook bemiddelen als er een conflict is in de klas of als je er met een
leraar niet uit komt. Maar bovenal zorgt de mentor er samen
met jou voor dat jij het op school naar je zin hebt!
Samen met je mentor praat je ook over jouw vorderingen,
loopbaan en keuzes voor de toekomst. Je mentor en later
ook je decaan gaat je hierbij begeleiden. Alles wordt vastgelegd in jouw loopbaandossier, dat een belangrijke basis
vormt voor je vervolg.

Twee keer per jaar voer jij een driehoeksgesprek met je ouders en je mentor. Je bespreekt dan waar je de komende periode aan gaat werken.

LEREN BUITEN
DE KLAS

Natuurlijk ben je de meeste dagen op school
en krijg je allerlei leuke vakken. Maar in je
hele schoolcarrière heb je momenten dat je
erop uittrekt om dingen buiten de school te
leren. Ons lesprogramma zit vol met leuke
excursies, stage en werkweken.

Excursies
In welke klas je ook zit, regelmatig ga je er op uit. Je bezoekt
musea, kunstinstellingen en bedrijven om daar meer over bepaalde vakken en beroepen te leren. Ook komen er regelmatig mensen van buiten de school lesgeven tijdens bepaalde
projecten. In de bovenbouw van het vmbo passen de excursies bij het profiel dat je volgt. Zo ga je bij Zorg & Welzijn op
excursie naar een wellnesscomplex. Mavo-leerlingen trekken
er op uit bij biologie, geschiedenis en tekenen. Heb je Frans
in je pakket, dan ga je naar Parijs. Bij het vak Duits ga je met
je klas naar Keulen.

Stages
In de derde en vierde klas loop je stage: beroepsstage en
maatschappelijke stage. Als vmbo- of mavo-leerling is de beroepsstage een mooie eerste kennismaking met een bedrijf of
instelling. Je ervaart op een leuke manier hoe het is om bepaald werk te doen. Een vast onderdeel in ons programma is
de maatschappelijke stage. In het derde leerjaar loop je 30 uur
stage, bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis, op een sportclub
of bij de scouting. Je leert en ervaart hoe het is om iets voor
anderen te doen zonder dat je er voor betaald wordt.

Reizen
Werkweken zijn misschien wel de leukste weken uit je
schooltijd. Op zo’n reis samen met je vrienden maak je
dingen mee die je je nog lang herinnert. Het begint met de
kennismakingsweek in de brugklas, waar je je klasgenoten
beter leert kennen. In 3 vmbo en 3 mavo kun je je koffers
pakken voor een paar dagen werkweek!
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Driehoeksgesprekken

→ ONDERWIJS
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EXTRA'S
01
02
03
04

Sport
Maatschappelijke stage
Buitenschoolse activiteiten
Leerlingparlement

→ EXTRA’S

SPORT

→ EXTRA'S

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Houd je van sport? Dan kun je op het
Kalsbeek College je hart ophalen!

Je krijgt twee of drie uur per week lichamelijke opvoeding.
Zoveel mogelijk sportonderdelen komen aan bod, zoals balsporten, turnen, bewegen op muziek, zelfverdediging en atletiek. Je leert ook wedstrijden te fluiten.

De maatschappelijke stage is een vast onderdeel van ons onderwijsprogramma.

LO-�
Als je op de mavo zit en het sporten erg leuk vindt kun je in
de bovenbouw het vak LO-� kiezen. Je krijgt dan nog meer
lichamelijke opvoeding en je kunt het in klas 4 als examenvak
kiezen!

Sportoriëntatie
Iets héél anders dan een standaard gymles is de sportoriëntatie. In de bovenbouw maak je voor een klein bedrag kennis
met niet-alledaagse sporten. Er zijn zomersporten, zoals
flowboarden, persluchtduiken of golfsurfen. In de wintereditie kun je bijvoorbeeld curlen of skiën. Heb je altijd al eens
willen ijshockeyen? Dit is je kans!

Olympic Moves

Op zoek
Een leuke stageplek vinden heb je voor een groot deel zelf in
de hand. Je mag namelijk zelf je plek regelen (mits deze aan
de voorwaarden voldoet). Ook is er een stagebank van de
gemeente Woerden.
Meer over de maatschappelijke stage?
Kijk op www.kalsbeek.nl/mas
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Talentvolle sporters kunnen meedoen aan Olympic Moves,
de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Het
Kalsbeek College doet jaarlijks aan verschillende sporten
mee. Misschien kom jij met jouw team wel in de finale en
mag je naar de finaledag in het Olympisch Stadion in
Amsterdam.

Wij vinden het belangrijk dat je maatschappelijk betrokken
bent. Dat je bereid bent om je vrijwillig in te zetten voor een
ander. Om te ervaren wat vrijwilligerswerk inhoudt, loop je
in de derde klas minimaal 30 uur stage.
Stageplekken zijn bijvoorbeeld:
→ in een verzorgingstehuis
→ bij een sportvereniging
→ in een buurthuis
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→ EXTRA'S

→ EXTRA'S

BUITENSCHOOLSE LEERLINGACTIVITEITEN
PARLEMENT
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Schoolfeesten, sportactiviteiten en muziekavonden horen bij school. Vaak zijn dat
momenten die je nog lang bijblijven.

Heb je een mening over hoe het op school
gaat? Zit je vol ideeën wat er beter kan? Je
kan op verschillende manieren je stem laten
horen.

Elk jaar worden er na schooltijd leuke activiteiten
georganiseerd. Bijvoorbeeld golfsurfen, zwemmen,
beachvolleyballen, een uitje naar Jumpsquare of een FIFA
PlayStationtoernooi waar je je leerlingen uit klas 1 en 2
probeert te verslaan. Leuk om je klasgenoten (én docenten)
een keer van een andere kant zien.

Leerlingenparlement

Sneeuwpret

Leerlingenraad

In klas 1, 2 en 3 kun je je opgeven om te skiën of te
snowboarden. Dé manier om voor een aantrekkelijke prijs
SnowWorld te ontdekken. Natuurlijk hoort er een les bij,
zodat je goed voorbereid de piste afsuist.

Er is meer…
Voordat de examens beginnen, gaan de vierdeklassers naar
Walibi. Ben je eerste-, tweede- of derdejaars, dan kun je een
middag waterskiën. Allemaal leuke activiteiten waar je aan
mee kan doen. Ze zijn na schooltijd gepland, vrijwillig en op
eigen kosten. Eens per twee jaar organiseren we een groot
schoolfeest met een bekende artiest.

Elke klas kiest aan het begin van het schooljaar een klassenvertegenwoordiger. De klassenvertegenwoordigers van een
afdeling vormen samen het leerlingenparlement. Vier keer
per jaar vergader je met de afdelingsleider over wat de leerlingen elke dag meemaken.

Als je in het leerlingenparlement zit, kun je ook solliciteren
om lid te worden van de leerlingenraad. De leerlingenraad
vergadert over bijvoorbeeld schoolbeleid en de dagelijkse
gang van zaken (zoals roosterzaken, buitenschoolse activiteiten en straf). Zes keer per jaar overleg je met de locatiedirecteur. Op advies van de leerlingenraad zijn er al veel dingen veranderd op school. Zo is er een extra trap geplaatst,
waardoor het minder druk is bij leswisselingen en zijn er
overal in school houten banken neergezet om meer zitplaatsen te creëren in de pauze.
Voor en door leerlingen!
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BREDIUS
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ONDERSTEUNING
01
02
03
04

Remedial teaching
Hulplessen
Pesten
Zorgstructuur

→ ONDERSTEUNING

REMEDIAL
TEACHING

Heb je problemen met lezen, spellen of
rekenen? Geen zorgen. Op het Kalsbeek
College word je goed begeleid.

Brugklas
Als blijkt dat je ondersteuning nodig hebt bij lezen en spelling, kan je worden uitgenodigd om remedial teaching (RT)
te volgen. Tijdens deze bijeenkomsten komen ook de
Moderne Vreemde Talen aan bod en zo nodig krijg je hierbij
hulp. In de brugklas bieden we ook RT voor rekenen en begrijpend lezen aan.

Klas 2 en hoger
Zit je in klas 2, 3 of 4? Dan kun je in overleg met je mentor
ook RT volgen. Dit kan zijn voor Nederlands, Moderne
Vreemde Talen en rekenen.

De begeleiding vindt plaats in kleine groepjes. Onze RT’ers
zijn betrokken en behulpzaam.
Meer weten over remedial teaching?
Kijk op www.kalsbeek.nl/rt

HULPLESSEN

Loop je achter bij wiskunde, Nederlands of
Engels? Misschien zijn hulplessen wat voor je.

Misschien ben je ziek geweest. Of ben je van vmbo-basis
naar -kader overgestapt. Of vind je een bepaald onderdeel
van wiskunde, Nederlands of Engels lastig. Dan kun je hulplessen volgen. In een aantal extra lessen maak je je achterstand ongedaan.

Kleine groepjes
Leerlingen krijgen vier of vijf hulplessen. In die paar keer ga
je in kleine groepjes aan de slag met een bepaald onderdeel.
Je docent wiskunde, Nederlands of Engels kan je voor hulplessen aanmelden.
→ ‘Doordat de groepjes klein waren, kon de docent mij
goed en snel helpen’
→ ‘Die hulplessen had ik echt even nodig’
→ ‘Binnen een paar weken zat ik met wiskunde weer
op niveau’
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In groepjes

→ ONDERSTEUNING
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→ ONDERSTEUNING

PESTEN

→ ONDERSTEUNING

ZORGSTRUCTUUR
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Pesten vinden wij onacceptabel. Daarom
hebben wij een antipestprotocol, een
antipestcoördinator en komen wij meteen
in actie als dat nodig is.

No Blame gaat er vanuit dat (dreigen met) straffen niet
helpt. De klas of een deel daarvan lost het probleem samen
op. Een groepje met zowel de pesters, de toeschouwers, de
gepeste en zijn of haar vrienden gaat samen aan de slag. De
anti-pestcoördinator helpt hierbij.

Pestprotocol
Er zijn speciale mentorlessen over pesten. Met je klas en je
mentor bespreek je de impact ervan. Ons anti-pestprotocol is
heel uitgebreid en staat op www.kalsbeek.nl/ groeiportaal.

Ervaringen van leerlingen met No Blame:
→ ‘Ik heb nooit bedacht dat anderen dit erg vinden’
→ ‘Bedankt, bedankt, bedankt’
→ ‘Wat fijn dat dingen nu eens uitgesproken worden’

Soms heb je net wat meer ondersteuning
nodig. Iedereen doet ertoe op onze school,
dus als vanzelfsprekend hebben we daar oog
voor.

Basisondersteuning
We bieden een breed pakket aan basisondersteuning:
→ leren (hulplessen en remedial teaching)
→ sociaal-emotionele problemen (trainingen
en lotgenotengroepen)
→ gedrags- of motivatieproblemen (personal
coach en trajectbegeleiding)

Zorg op maat
Uitgangspunt is dat we kijken welke ondersteuning je nodig
hebt. Er is een deskundig team (het Kernteam Zorg) dat alle
zorg coördineert. Soms kan de uitkomst zijn dat je regelmatig gesprekken gaat voeren met een van onze leerlingenbegeleiders. Zo nodig wordt er hulp ingeroepen van externe
partijen. Het Kalsbeek College is namelijk onderdeel van een
samenwerkingsverband van scholen in deze regio.
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Wist-je-dat

1.000

Een jaar op het Kalsbeek College
locatie Bredius in cijfers

fietsen elke dag in de
fietsenstalling

Onze leerlingen dol zijn
op bakken,
verkopen,
lassenmake-uppen,
reanimeren
en serveren.

30.000

broodjes verkocht
in de kantine

900

kilo klei is gebruikt om
mooie dingen te maken

05

262 14
brugklasleerlingen op
Bredius

brugklassen

65

Vakken in de
brugklas
In de brugklas staan veel verschillende vakken op het rooster. Wat leer
je eigenlijk bij natuur-/scheikunde?
Hoe krijg je les bij de kunstvakken?
Bekijk filmpjes van onze leerlingen.
Scan de QR-code of ga naar
www.kalsbeek.nl/groep-8
voor meer info

waar je les krijgt

Kijk op kalsbeek.nl voor allerlei
info en leuke filmpjes

2

huisslakken
Gerda en Gerrit

2.260
kluissleutels

