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Groei op
het Kalsbeek
College

Voorwoord

Inhoud

Next, klaar
voor de
volgende
stap?
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.

Cor van Dalen
College van Bestuur
DLN@kalsbeek.nl

04
Het schoolplein
Kort nieuws
05
Column
Thijmen Kool
06
In beeld
Docenten aan het woord
08 Introductie

Snel wegwijs in de brugklas

10DocentInterview
Harmen Visser
14
Leerling
Georgina, vierdejaars

10
16DagjeReportage
mee met Ties
21
Favoriet
Houten bomen
22
De schooltas
Wat zeul je elke dag mee
24
Sport
Wij houden van sport!
26
Informatie
Algemene informatie en vakken

Kalsbeek College ����

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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Werken met laptops
Iedereen een mentorassistent
Het is belangrijk dat je je thuis voelt en jezelf kan zijn. Samen met je
mentor en klasgenoten zorg je voor een goede (werk)sfeer in de klas.
Ook is er een mentorassistent (een leerling uit de vierde of vijfde klas)
aan wie je alles kan vragen. Hij of zij is er voor jouw vragen en helpt
bij brugklasactiviteiten.

Het schoolplein

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.

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.

Wekelijkse mentorlessen
Op het rooster staan allerlei vakken. Bekende vakken
als Engels en techniek, maar ook nieuwe vakken
zoals design & technologie en Frans. Ook heb je elke
week mentorles. In deze les leer je niet alleen goed
plannen met de Plenda 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.

Column

Open

Thijmen Kool
6 vwo

Kalsbeek College ����

Al tijdens de open dag merkte
ik dat docenten betrokken
zijn bij leerlingen. Dat was
een van de redenen dat ik
voor het Kalsbeek koos. De
afstand tot docenten is klein.
Ik zit in de leerlingenraad
en wij praten mee over wat
beter kan op school. Er wordt
echt naar ons geluisterd.
Wij stelden bijvoorbeeld
voor de toetsdruk te verlagen
en nu worden toetsen meer
gespreid. Ook krijgen wij een
stem bij sollicitatiegesprekken
met docenten en houden
we ons met praktische zaken
bezig, zoals extra kapstokken.
Als mentorassistent elke brugklas heeft twee
vijfdejaars begeleiders probeerde ik weer naar de
brugklassers te luisteren.
Voor mij is het Kalsbeek
College een hartstikke
gezellige en open school waar
je groeit en veel leert. Niet
alleen theoretisch, maar ook
op sociaal gebied en door
extra modules en richtingen
die je kunt kiezen. Ik volgde
bijvoorbeeld een debattalentprogramma en doe nu
U-Talent: een samenwerking
met de Universiteit Utrecht
gericht op exacte vakken.
Een mooie voorbereiding,
want ik wil geneeskunde in
Utrecht gaan studeren. Op
het Kalsbeek leg je een goede
basis voor je toekomst!

5
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Kwaliteiten
Het Kalsbeek gaat uit van je
kwaliteiten, je wordt in je waarde gelaten en krijgt ruimte om
van je fouten te leren. Het is een
warme en betrokken school, dat
heb ik als leerling zo ervaren en
als docent probeer ik daaraan
bij te dragen. Zorg, aandacht
en je eigen kwaliteiten staan
centraal. Iedereen wordt gezien
en er is een goede begeleiding,
zowel fysiek, mentaal als op het
gebied van huiswerk.

‘Op het Kalsbeek
word je gezien’

Jitse Veerman

docent lichamelijke opvoeding

Sportieve school
Plezier en het sociale aspect vind ik belangrijk in mijn lessen,
maar er zit ook altijd een leeraspect in: dat kan variëren van
sociale omgang tot het maken van een handstand of koprol.
We zijn bovendien een sportieve school en hechten veel waarde aan bewegen. Uit onderzoek blijkt dat bewegen bijdraagt
aan betere resultaten én het is natuurlijk heel leuk.

In beeld

Grieken

Positieve werksfeer

Veiligheid, persoonlijke aandacht, een
grapje, maar ook duidelijkheid vind
ik belangrijk tijdens mijn lessen. We
hebben het nu over de Grieken. Met
uitleg, het stellen van vragen, samenvatten en beeldmateriaal leer ik mijn
leerlingen over de Griekse cultuur.
Als mentor help ik onder meer met
plannen, organiseren en motiveren.
Persoonlijke aandacht en begeleiding
staan op het Kalsbeek centraal.

Op het Kalsbeek word je gezien.
Dat heb ik zo ervaren toen ik hier
op school zat. Als docent probeer
ik ervoor te zorgen dat iedereen
op z’n plek zit en zich kan ontwikkelen. Tijdens mijn lessen staan
openheid en interactie centraal. Ik
stel bijvoorbeeld veel vragen om
mijn leerlingen te betrekken bij de
les. Een positieve werksfeer vind
ik daarbij onmisbaar.

Marjelle Pera

docent geschiedenis

Sharon van der Leeden
docent aardrijkskunde

Ontwikkeling
Normen en waarden
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De sfeer op school is gemoedelijk, veilig en vriendelijk én de leerlingen hier zijn heel leuk. Ik wil dat
leerlingen zich thuis voelen op school, want dat
is dé voorwaarde om te leren en presteren. Het
Kalsbeek is een christelijke school en die normen
en waarden vormen de basis. Dat komt terug in
onder meer kerst- en paasvieringen, maar vooral in
hoe we met elkaar omgaan.

Het Kalsbeek College is een
levendige school waar een
prettige sfeer heerst. Je krijgt
hier ruimte om je te ontwikkelen,
je kwaliteiten te benutten en
je wordt intensief begeleid.
Als mentor vind ik het mooi
om de ontwikkeling te zien die
brugklassers doormaken en
daaraan bij te dragen. Mijn doel
is iedereen het best tot z’n recht
laten komen.

7 7
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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
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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.

9
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interview

In de gymzaal waar hij tot een paar jaar geleden zelf sportte,
is Harmen Visser (22) nu gymdocent. Zijn missie? Leerlingen
zo goed mogelijk laten groeien in hun ontwikkeling én het
plezier van sporten overbrengen zodat zij ook na school
blijven bewegen. ,,Ik wil een betrokken docent zijn waar
leerlingen echt iets aan hebben.”

Als docent wil ik
van meerwaarde
zijn
Je zat zelf op het Kalsbeek College. Wist
je toen al dat je docent wilde worden?

#kcvisie
Tekst: Janet de Vos
Beeld: Rianne den Balvert
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,,Allebei mijn ouders zitten in het onderwijs,
toch is het idee om zelf docent te worden pas aan
het einde van de middelbare school ontstaan. Ik
wilde iets met sport gaan doen, want stilzitten
is niks voor mij. Ik heb daarom gekozen voor de
ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding)
in Amsterdam. Dit is mijn tweede jaar als docent
en dat bevalt goed. Je hebt als docent ineens een
heleboel verantwoordelijkheid en het is mooi
om leerlingen te motiveren. Dat doe ik door ze te
betrekken bij mijn lessen en zelf initiatief te laten
nemen. Binnen mijn les heerst een veilige sfeer
waarin leerlingen zich kunnen verbeteren. Leerlingen kunnen tijdens de gymlessen lekker hun
hoofd leegmaken en het is bewezen dat wanneer
je lekker beweegt, je beter presteert op school.
Lichamelijke opvoeding is dus heel belangrijk.”

11
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Het beste uit elke leerling halen
‘Ik hoop dat mijn leerlingen op hun tachtigste nog steeds sporten’

12

Kort geleden zat je hier zelf op school. Is er
veel veranderd?
,,Ja, er zijn nieuwe docenten en vakken, zoals Design
& Technologie, gekomen. Leerlingen leren daar niet
alleen creatief bezig zijn, maar ook de theorie achter de techniek. Ook nieuw is de havo-6-lijn. Heel
interessant voor leerlingen die balanceren tussen
mavo- en havo-niveau. Zij halen in alle rust op het
Schilderspark in zes jaar een mavo- én havo-diploma
en overstappen naar de andere locatie is daardoor
minder vaak nodig. Daar zijn we redelijk uniek in. Op
gebied van sport is het mede door de komst van de
Voetbal Academie meer uitdaging.”

De Kalsbeek Voetbal Academie? Vertel!
,,De Voetbal Academie is bedoeld voor brug-,
tweede- en derdeklassers die graag voetballen en lid
zijn van een voetbalvereniging. Zij krijgen tijdens
het gewone lesrooster tot vier uur per week extra
voetbaltraining op hun eigen niveau. De Voetbal
Academie motiveert leerlingen om naar school te
komen en goede resultaten te halen. Scoor je goed
op school, dan ben je welkom voor extra trainingen.
Ben je te druk met andere vakken, dan sla je die week
over. Je bent baas over je eigen rooster. De Voetbal
Academie telt inmiddels ruim 216 leden en is heel
populair.”

Dat klinkt leuk, maar wat als je niet zo’n
voetballiefhebber bent?
,,Ook dan zijn er genoeg manieren om je te ontwikkelen. Het Kalsbeek biedt bijvoorbeeld diverse
keuzemodules, zoals debat, Cambridge English en
U-Talent en ook tijdens lichamelijke opvoeding gaat
het niet alleen over voetbal. We hebben een heel
breed aanbod aan sporten. Daar kunnen leerlingen
ook hun keuzes in maken. Ook hebben we ieder jaar
de verkiezing tot ‘sportiefste brugklas’ en doen we
mee aan Olympic Moves (zie pagina 25).”

Waar haal jij voldoening uit?
,,Als leerlingen plezier hebben tijdens mijn les en er
iets van opsteken, is mijn dag goed. Mijn droom is
dat leerlingen over een paar jaar naar mij terugkomen en zeggen ‘meneer Visser, daar heb ik zo veel
aan gehad’. Ook op persoonlijk vlak, dat ze bijvoorbeeld zelfverzekerder zijn geworden. Dankzij mijn
leeftijd sta ik dichtbij de leerlingen. Ze vertellen
eerder aan mij dan aan een oudere docent hoeveel Instagramlikes ze hebben of dat ze een nieuw
TikTok-dansje kunnen. Dat is heel leuk.”

Had jij ook zo’n docent?
,,Toen ik op het Kalsbeek zat, werd mevrouw Brons
door Radio 538 uitgeroepen tot docent van het jaar,
omdat ze een heel warme en betrokken docent is.
Ik kon me daar helemaal in vinden. Ze was echt een
schat van een mens. Ik was helemaal geen wiskundefan, maar het was heel fijn om les van haar te
hebben. Door haar besef ik me nog meer dat warmte
en betrokkenheid het belangrijkst zijn als je docent
bent. Zonder goede sfeer in de klas kun je niet leren.
Zelf probeer ik dat met kleine praatjes en simpelweg gedag zeggen bijvoorbeeld. Echt contact maken,
leerlingen zien. Dat doe ik ook zeker als mentor. Ik
wil graag de persoon zijn waar leerlingen terecht
kunnen en van meerwaarde zijn voor leerlingen.”

Wat doet een mentor eigenlijk?
Als brugklasmentor begeleid je een brugklas en help
je leerlingen bij de start van hun middelbare schoolcarrière. Dat varieert. De ene keer is het een klein ding
zoals wijzen waar de kluisjes zijn en waar roosterwijzigingen staan. De andere keer bespreek je problemen
in iemands thuissituatie of maak je een plan om de
cijfers op te halen. Voor mij persoonlijk is het mentorschap een meerwaarde, ik stap hierdoor letterlijk mijn
gymlokaal uit en creëer een hechte band met mijn
leerlingen.”

interview

En het Kalsbeek, waarin onderscheidt deze
school zich?
,,Op het Kalsbeek voelen leerlingen zich thuis. Daar
werken we als docenten veel aan. Wij kijken als school
erg naar het individu en vinden het belangrijk dat
leerlingen hun eigen weg vinden in hun ontwikkeling. Daar bieden wij hen handvatten voor aan. Twijfel
je over een middelbare school, maak vooral je eigen
keuze. Ook al kiezen je vrienden anders. Vriendschappen veranderen in de brugklas en je maakt snel
nieuwe vrienden die vaak nog beter bij je passen. Dat
merkte ik zelf zodra ik op de middelbare school zat en
dat zie ik in mijn mentorklas. En ja, hou je van voetbal, dan is de Voetbal Academie natuurlijk een interessante optie.”

Wat hoop je te bereiken?
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,,Ik heb altijd gezegd dat dat ik gymdocent wil worden en actief wil zijn op het hoogste niveau voetbal.
Dat ben ik, want ik geef ook training bij Sparta in
Rotterdam aan de jeugd onder 9. Heel leuk en uitdagend en een ideale combinatie met het onderwijs.
Hoe mijn toekomst er verder uitziet, weet ik nog niet.
Ik hoop nog heel lang gymdocent te blijven en het
plezier voor bewegen over te brengen. Dat mijn leerlingen sporten op school zo leuk vonden, dat ze op
hun zestigste of tachtigste nog steeds actief zijn en
ook na hun middelbare schooltijd blijven bewegen.”

Harmen Visser (22)
Tijdens zijn laatste jaar op
het Kalsbeek College ontstaat
bij Harmen Visser, geboren
en getogen in Woerden en nu
woonachtig in Utrecht, het
idee om docent te worden.
Omdat stilzitten niks voor
hem is, is hij gymdocent
en trainer bij de Kalsbeek
Voetbal Academie geworden.
Als leerlingen met plezier
zijn les beleven en er iets van
opsteken, is zijn dag geslaagd.
Ook wil hij als mentor, trainer
en docent van meerwaarde
zijn voor zijn leerlingen en
hen motiveren het beste
uit zichzelf te halen én te
genieten van hun middelbare
schooltijd. Buiten school
is Harmen jeugdtrainer bij
Sparta en voetbalt hij bij
voetbalvereniging Benschop.

13

Kalsbeek College ����
14

Er is plek voor iedereen
Of je nou houdt van gamen, zingen of cultuur
Tekst: Janet de Vos
Beeld: Rianne den Balvert

Dit is Georgina (15) uit 4 atheneum.
Georgina is veel te zien én horen
op het Kalsbeek. Als zangeres in de
onderbouwband schitterde ze
tijdens meerdere concerten en
inmiddels repeteert ze voor een
voor haar rol in het Kalsbeek
Theater. "Het Kalsbeek richt zich
veel op buitenschoolse
activiteiten, zoals sport, maar ook
cultuur. Voor mij is dat echt een
pluspuntje. Het is verder een prima
school met een gezellige sfeer.”
Georgina’s favoriete vak, kun je
vast raden. "Dat is drama! Ook
muziek vond ik erg leuk. Wiskunde
en natuurkunde iets minder. Die
vakken zijn wel belangrijk, want
mijn droom is kinderarts worden.”

leerling
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Snel gewend in de brugklas
Ondersteuning is vanzelfsprekend

16

Op locatie Schilderspark volgen onze leerlingen een
havo- of vwo-opleiding óf havo-6 (onze 6-jarige mavo/
havo-route) als voorbereiding op een opleiding op het
hbo of de universiteit. Leerlingen krijgen een gevarieerd
lesaanbod van enthousiaste docenten. Maar hoe ziet
zo’n dag in de brugklas er nou eigenlijk uit? Wij volgen
brugklasleerling Ties van de Kasteele (12) een dagje.
We kijken mee in zijn lessen en op het schoolplein.

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

Reportage

Ties van de Kasteele
• Is 12 jaar.
• Zit in de brugklas havo/vwo.
• Is dol op voetbal en koos
vooral vanwege de Voetbal
Academie voor het Kalsbeek.
• Zijn favoriete vak?
maken we een stoel.”
• Na school chillt hij graag
met vrienden of is hij aan
het voetballen of gamen.
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Handvaardigheid. ,,Daar

17
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Ties heeft het naar z’n zin in de brugklas.
,,De Kalsbeek Voetbal Academie was de
belangrijkste reden om voor deze school
te kiezen. Ik voetbal zelf bij Sportlust en
daar trainen we met de Voetbal
Academie ook, onder schooltijd. Ook
kende ik hier al anderen en de sfeer
is goed.”

18

De brugklas is heel anders dan de basisschool. Was dat
wennen? ,,Ik hoefde niet lang te wennen. Het leren en
huiswerk is heel anders dan in groep acht. Bij wiskunde
gaat het bijvoorbeeld niet meer zoals bij rekenen alleen
om plussen en minnen, maar het is heel leuk. Ook viel
het mee hoe snel je nieuwe vrienden maakt.”

‘De brugklas
went snel
en je maakt
zo nieuwe
vrienden’

Reportage

Ties heeft vandaag les van het
eerste tot en met het achtste:
van 8.30 tot 16.10 uur. Elke les
duurt 50 minuten en elke les is
in een ander lokaal, met een
andere docent. ,,Veel lessen
zijn in de brugschool”, vertelt
Ties. Dat is een apart gebouw
naast de school, speciaal voor
brugklassers. Vandaag staan
wiskunde, biologie,
godsdienst, aardrijkskunde en
techniek op het rooster én
een mentorles.

Het is niet alleen maar leren, je hebt ook
meerdere keren pauze op een dag. Op het
Kalsbeek heeft de onderbouw op een ander
moment dan de bovenbouw. Ties staat
graag met z’n vrienden buiten in de pauze,
zoals met Jonathan, Dani en Mike. ,,Dan
lachen en eten we wat.” De meiden uit hun
klas zitten bij elkaar in de hal van de
brugschool of in de aula.
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Reportage
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Spannend! Ties heeft vandaag een
aardrijkskundetoets. ,,Het ging vooral over
tropische regenwouden en Australië. Het
ging redelijk goed, want ik had goed
geleerd, maar aardrijkskunde vind ik best
moeilijk. Mijn lievelingsvak is
handvaardigheid en de Voetbal Academie.
Profvoetballer worden zit er niet in, maar
na de middelbare school wil ik wel iets met
sport gaan doen.”

‘Mijn favoriete
vak? Handvaardigheid
én de Voetbal
Academie’

Tijdens de mentorles bespreekt Ties’ mentor, mevrouw Lafleur,
hoe het in de klas gaat, hoe je een conflict op social media of op
school oplost en hoe de mentor daarbij kan helpen. ,,De klas van
Ties, 1HVc, is heel gezellig en positief", vertelt Lieke Lafleur. ,,Het
is mooi om te zien dat leerlingen na zo’n twee maanden wennen
echt hun draai hebben gevonden. Natuurlijk helpen we hen daar
ook bij”.

Pippa Goossens

Favoriet

Houten bomen
(lokaal beeldende vorming)
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Op het Kalsbeek College vind je allerlei (verborgen) schatten. Het lokaal waar beeldende vorming
wordt gegeven staat bijvoorbeeld vol met prachtige werkstukken en ingenieuze apparaten, zoals
een 3D-printer en lasersnijder. Pippa Goossens
uit 5 havo is daarop bezig met haar eindexamenopdracht. ,,Ik maak 42 houten bomen die
symboliseren de 42 slachtoffers van de Bijlmerramp. Ik heb gekozen voor bomen, omdat op de
plek een boom was die alles zag. Omdat ik van
(kunst)geschiedenis en dit soort opdrachten hou,
doe ik eindexamen in beeldende vorming. Na de
havo wil ik iets gaan doen met cultureel erfgoed,
design of geschiedenis.”

21
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de schooltas van Sterre van Hoesel

Wat zeul je elke dag mee
Wat zit d’r in (naast je schoolboeken)
Beeld: Rianne den Balvert

Plenda

Sleutelbos

Etui

Broodtrommel
Waterfles

Telefoon

Laptop

Oortjes
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Portemonnee
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Sportieve
punten van
het Kalsbeek
College
Op het Kalsbeek College houden we
van sporten, heel veel sporten. Om je
een idee te geven van wat we zoal
doen, zetten we het even voor je op
een rijtje.

1.

Op het Kalsbeek College vinden
we sporten belangrijk
Balsporten, turnen, bewegen op muziek, zelfverdediging en atletiek komen bij ons allemaal voorbij tijdens de gymlessen. En met
sporten die je niet tijdens de gymles krijgt, kun je in je examenjaar kennismaken tijdens de ‘sportoriëntatie’. Ben jij een voetballiefhebber? Dan is de Kalsbeek Voetbal Academie iets voor jou.

2.

De Kalsbeek Voetbal Academie in het kort
De Kalsbeek Voetbal Academie is bedoeld voor jongens en meiden die
lid zijn van een voetbalvereniging. Je niveau speelt geen rol, je passie
en inzet wél. Je krijgt onder schooltijd tot vier uur training bij Sportlust
of op ons nieuwe Kalsbeek Court (een voetbalkooi met kunstgras
naast school) van Robbert de Ruiter en Harmen Visser. Cornella
Corba begeleidt je om school en voetbal goed te combineren.

Sport

Coach Robbert

3.

Sportcoach en oprichter van de Kalsbeek
Voetbal Academie Robbert de Ruiter vertelt:
,,De Voetbal Academie leert je nog beter te voetballen,
maar ook discipline, doorzettingsvermogen en
samenwerken staan centraal. Hoe beter je cijfers, hoe
vaker je kan voetballen. Het is een goed doordacht
systeem dat nooit ten koste gaat van school. De Voetbal
Academie is redelijk vrij, maar niet vrijblijvend.”

4.
5.

De Kalsbeek Voetbal Academie werd 4 jaar geleden
opgericht en startte met 40 leerlingen, inmiddels
zijn dat ruim 216 jongens en meiden. Je krijgt tot 4
uur per week voetbaltraining. Deelname kost 100
euro per jaar. Plezier en passie staan op nummer 1.

In de bovenbouw
In de bovenbouw stel je je eigen LO-programma
deels zelf samen. Als je in 4 en 5 havo kiest voor
het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM),
dan wordt je extra uitgedaagd en ga je dieper in
op de theoretische en praktische stof. In 3 en 4
havo-6 is er het keuzevak LO-2, waar je je verbreedt en verdiept op het sportieve vlak.

Sportdagen en toernooien
Geen lid van de Voetbal Academie? Ook dan is er genoeg sportieve uitdaging. We doen elk jaar mee aan Olympic Moves, een
landelijke sportcompetitie tussen middelbare scholen. Ook gaan
de brugklassen met elkaar de strijd aan om de titel ‘De sportiefste brugklas’ met onderdelen als basketbal, korfbal en voetbal.
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6.

De Kalsbeek Voetbal Academie in cijfers
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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
→ U-Talent voor bèta-liefhebbers: ontdek
de wereld van de universiteit
→ Debat: leer argumenteren, je mening
verwoorden en jezelf presenteren
→ Cambridge English en DELF Scolaire:
Engels en Frans op het hoogste niveau
→ Extra's zoals sport, kunst, theater
en muziek

Typisch Kalsbeek
Het Kalsbeek College blijft in beweging.
Zo zijn we een paar jaar geleden gestart
met de havo-6 opleiding. We dagen je uit
met programma’s als de Kalsbeek Voetbal
Academie en de Vecon Business School.
Voor brugklasleerlingen zijn er interessante
vakken als science, ‘design en technologie’ en ‘mythe en werkelijkheid’. 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.

Maatwerk
Kiezen uit interessante vwo-modules als
Mindstorms en Inleiding psychologie? Een
talentmodule of extra programma, passend
bij jouw wensen en talenten? Op het
Kalsbeek College is het aanbod heel divers
en is maatwerk iets waar we de komende
jaren erg op inzetten en wat dus volop in
ontwikkeling is. Jij maakt zelf de keuze,
waardoor je aan de slag gaat met zaken
waarvoor je gemotiveerd bent en waarin
je plezier hebt. Bovendien ontwikkel je zo
een maatwerkdiploma. Handig om aan een
vervolgopleiding te kunnen laten zien.

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.

�.

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.

Kalsbeek College ����

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.

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.
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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

28

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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ONDERWIJS
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Brugklas
Havo-6
Havo
Vwo: gymnasium + atheneum
Speciaal op het Kalsbeek
Laptoponderwijs
Kunst en Cultuur
Internationalisering
Onderwijsresultaten

→ ONDERWIJS

BRUGKLAS

→ ONDERWIJS

HAVO-6

Een nieuwe school, nieuwe klasgenoten en
docenten en een andere sfeer. Geen zorgen:
na de kennismakingsdagen in september ben
je waarschijnlijk al gewend en na de herfstvakantie voel je je helemaal thuis.

Brugklas
In welke brugklas je komt, hangt af van het advies van je basisschool. Je komt terecht in een van deze klassen:
• 1 gymnasium
• 1 atheneum
• 1 havo/atheneum/gymnasium
• 1 mavo/havo (havo-6)

Mavo-advies
Heb je een vmbo-t (of mavo-)advies? Dan heb je twee opties:
→ mavoXL op locatie Bredius
→ havo-6 op locatie Schilderspark
Heb jij de ambitie om een havo-diploma te halen? Kies
dan voor de havo-6, onze 6-jarige mavo/havo-route
waarin je in zes jaar twee diploma’s haalt.

Brugschool
Als brugklasser ben je regelmatig in de kleinere brugschool.
Zo heb je hier een kluisje en kun je hier, maar ook in het grote
gebouw, pauze houden. Je hebt in beide gebouwen les. Je
krijgt in meer dan 10 verschillende vakken les. Bekende, maar
ook voor jou nieuwe vakken, zoals Frans, Science, Techniek en
‘Mythe en Werkelijkheid’. Ook als je wat meer wilt leren, kan
dat. Er zijn diverse lessenseries in het extra aanbod.

Fijne sfeer

Met een mavo- (of vmbo-t-)advies kun je bij ons op school
twee kanten op:
→ havo-6 (Schilderspark)
Met onze 6-jarige mavo/havo-route haal je 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!
havo-6-route: als je doel de havo is en je daarna door
wilt stromen naar het hbo
→ mavoXL (Bredius)
Je kunt examen doen in een extra vak: dit kan een
theorievak zijn, maar je kunt ook een praktijkvak kiezen.
Met deze kennis en ervaring ben je goed voorbereid op je
vervolgopleiding. Ook kun je na de mavoXL doorstromen
naar de havo.
mavoXL: als je na vier jaar een mbo opleiding wilt volgen

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 altijd 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 kunt
zijn. Samen met je mentor en klasgenoten zorg je voor een
goede (werk)sfeer in de klas. Tijdens de wekelijkse mentorlessen leer je je mentor goed kennen. Je kunt bij hem of haar altijd terecht als je een vraag of probleem hebt. Ook buiten lestijd. Je mentor werkt samen met twee mentorassistenten
(leerlingen uit de vijfde klas). Zij helpen bij leuke activiteiten
en zijn er voor je.

Havo-6 op het Kalsbeek College is de juiste
keuze: een route die bij je past met veel
extra’s waarin je al direct vanaf het eerste jaar
naar het havo-diploma toewerkt. Ga jij de
uitdaging met ons aan?
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→ ONDERWIJS

HAVO

→ ONDERWIJS

GYMNASIUM &
ATHENEUM

32

Met een havo-diploma van het Kalsbeek
College begin je goed voorbereid aan je
hbo-studie. Dat horen we steeds weer terug
van oud-leerlingen en de hbo-opleidingen
zelf. Onze havo heeft landelijk vergeleken een
hoog slagingspercentage. Bovendien is er zo
veel meer dan alleen de reguliere lessen.

Kies je voor vwo (gymnasium of atheneum)
op het Kalsbeek College, dan kies je voor
veel uitdaging! Je wordt goed voorbereid op
een studie aan de universiteit.

Brugklas

Brugklas

Je begint in een van onze ‘dakpanklassen': 1 mavo/havo of
1 havo/atheneum/gymnasium. Je krijgt in de brugklas meer
dan 10 vakken, zoals Frans, wiskunde, biologie, tekenen en
techniek.

Je begint in 1 gymnasium of 1 atheneum. Je krijgt natuurlijk
vakken als Frans, wiskunde, tekenen, en daarnaast krijg je
twee gave, extra vakken: Science en Mythe & Werkelijkheid.
Deze vakken, die elk 1 uur per week vast op het rooster
staan, dagen je echt uit op exact en wetenschappelijk gebied.

Uitdaging
Ruimte om je talent te vinden en te ontwikkelen is er genoeg. Bijvoorbeeld met Cambridge English. Exacte talenten
kunnen hun hart ophalen met een uitdagend talentprogramma. Op het gebied van kunst en cultuur is de toneelvoorstelling in 4 havo een hoogtepunt. Te veel om op te noemen!

Bovenbouw
Vanaf de derde klas ga je je oriënteren op een vervolgopleiding. Zo ga je een studiebeurs en opleidingenmarkt bezoeken, komen er op school oud-havoleerlingen vertellen over
hun studie en hun huidige werk en ga je op familiestage.
Er zijn allerlei leuke mogelijkheden in en buiten de klas. Zo is
een vast onderdeel in ons programma de zorgweek, waarin
je kennismaakt met zorginstellingen in en rond Woerden.
Verder is er het keuzevak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) en ga je in de vierde op werkweek naar Parijs of
Berlijn.

Gymnasium
In de gymnasiumbrugklas start je ook meteen al met Latijn.
In de volgende jaren komt daar Grieks bij. Je leert niet alleen deze talen, maar er is ook aandacht voor mythologische verhalen, de klassieke cultuur en toneel. Daarnaast zijn
er in bijna elk leerjaar extra excursies met als hoogtepunt de
reis naar Rome.

Uitdaging
Wil je extra uitgedaagd worden?! Gymnasium- en atheneumleerlingen kunnen in alle leerjaren een keuze maken uit
onder andere leren debatteren, U-Talent (exacte verdieping
in samenwerking met de universiteit), Olympiades,
Cambridge English, onderzoeksdagen, internationalisering
(denk aan uitwisselingen met het buitenland) en talentmodules die in elk leerjaar worden aangeboden.

Voor ondernemers in de dop

Kritisch denken

Uniek in de regio is de Vecon Business School, een extra programma waarin ondernemende havo-leerlingen hun zakelijke
instincten kunnen laten zien. Samen met medeleerlingen
start en run je een eigen bedrijf. Na twee jaar Vecon Business
School krijg je een officieel erkend diploma, dat vrijstellingen op diverse vervolgopleidingen geeft.

We vinden het belangrijk dat je als vwo-leerling een brede
interesse hebt en het beste uit jezelf haalt. Naast de genoemde uitdaging kun je ook je stem laten horen in de leerlingenraad en leuke activiteiten zoals het gala of
Sinterklaasfeest organiseren. Voorop staat dat je leert kritisch te denken en zelf kennis te verwerven.

→ ONDERWIJS

SPECIAAL OP
HET KALSBEEK
Speciaal op het Kalsbeek College zijn de havo6 route, de mavoXL en de Kalsbeek Voetbal
Academie. Dit zijn ontwikkelingen op
onderwijsgebied die ervoor zorgen dat jij kunt
groeien op een manier die bij jou past.

Ken je deze vakken en programma’s al?
→ Science
Aan de hand van de thema’s Wetenschap, Sterrenkunde en
Edison word je bij het vak Science (in 1 atheneum en 1 gymnasium) elke les beter in onderzoeken, ontwerpen en programmeren.
→ Design & Technologie
In 1 mavo/havo krijg je het vak Design & Technologie. Bij dit
vak zijn licht, tijd en beweging prikkelende thema’s die je
tot nadenken aanzetten. Je leert onderzoeken en je eigen
ideeën ook daadwerkelijk ontwerpen en maken.
→ Mythe en Werkelijkheid
Bij het vak Mythe en Werkelijkheid (1 atheneum en 1 gymnasium) maak je kennis met de prachtige verhalen van de
Griekse en Romeinse mythologie. Je ontdekt dat zo’n verhaal veel meer betekenis heeft dan je zou denken.
→ Skills
‘Skills’ krijg je in de onderbouw van havo-6. Je leert allerlei
vaardigheden op het gebied van leren leren en plannen. Ook
leer je jezelf bij dit vak beter kennen: waar ben je goed in,
wat wil je nog meer leren, waar liggen je interesses en meer.
→ Vecon Business School
Ondernemende havo-leerlingen kunnen hun zakelijke instincten laten zien bij de Vecon Business School. In 4 havo
start je bij het vak bedrijfseconomie samen met medeleerlingen een eigen bedrijf. Naast het runnen van een bedrijf is
er aandacht voor vaardigheden als presenteren, werken met
Excel en onderzoek doen.
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→ EPAS
Heb je interesse in Europese politiek en samenwerking? Bij
European Parliament Ambassador School (EPAS) ontdek je
jouw politieke vaardigheden en leer je alles over Europa.
Aan het einde van de module krijg je het certificaat ‘Junior
European Parliament Ambasador’. Een waardevolle toevoeging op je CV!
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→ ONDERWIJS

LAPTOP

→ ONDERWIJS

KUNST EN
CULTUUR
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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

Op het Kalsbeek College zijn we benieuwd
naar jouw creativiteit. Ben jij de nieuwe
Rembrandt?

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
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.

Aantrekkelijk servicecontract
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.

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

In de eerste klas start je met allerlei kunstvakken. De kunstdocenten dagen je uit om je eigen beeldtaal te ontwikkelen.
Je gaat aan de slag met verschillende materialen en technieken, die variëren van boetseren tot lasersnijden, van muziek
maken tot 3D-printen en van schilderen tot zingen. Zo maak
je de mooiste kunstwerken. Wij helpen je jouw creatieve
ideeën vorm te geven en buiten de kaders te denken. Je leert
echt naar kunst kijken. Met jouw eigen device leer je tekenen
en ontwerpen, films monteren en foto’s bewerken. Ook gebruik je je device om het maakproces te documenteren.

Ervaren door beleven
Een goed voorbeeld van ‘ervaren door beleven’ is onze theaterdag. In een middag en avond werk je samen met andere
brugklassen aan een echte voorstelling, compleet met zelfontworpen decorstukken, video-installaties, dans en andere
podiumkunsten. Ook nemen we je mee op excursie naar
Amsterdam, waar je het Rijksmuseum, het Van Goghmuseum
en het Rembrandthuis beter leert kennen.

Eindexamenexpositie
Onze examenleerlingen met Beeldend Vormen in hun vakkenpakket tonen hun werk tijdens de eindexamenexpositie. Zij
presenteren hun kunstwerk waarbij muziek, dans, theater en
beeldende kunst worden gecombineerd… Daar wil je bij zijn!

→ ONDERWIJS

INTERNATIONALISERING

→ ONDERWIJS

ONDERWIJSRESULTATEN

Al jaren scoren eindexamenleerlingen op
locatie Schilderspark goed. Wist je dat
afgelopen schooljaar ruim 90% van onze
leerlingen de school verliet met een
diploma op zak?
Kijk je graag over de grens? Op het Kalsbeek
College dagen we je uit om vreemde talen te
spreken, andere culturen te leren kennen en
vrienden te maken in het buitenland.

Onze slagingspercentages van afgelopen jaar liggen 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.

Slagingspercentages in 2021
We bereiden je voor op jouw toekomst door je te betrekken
bij ontwikkelingen in Europa en ook daar ver buiten. Dit
doen we niet in een apart vak, maar zit verweven in verschillende vakken en programma’s, namelijk:

gymnasium 		 92%
atheneum 		 97,2%
havo 			
89,5%

→ Leerjaar 1 - taalprojecten
→ Leerjaar 2 - Xanten, uitwisseling partnerstad Steinhagen,
taaldorpen en taalprojecten
→ Leerjaar 3 - Keulen, Brussel, Ieper
→ In 4 havo - werkweek naar Londen, Parijs of Berlijn
→ In 5 vwo - werkweek naar Barcelona, Valencia of Rome
→ In 5 havo en 6 vwo - excursie naar Lille, Parijs of Aken
→ Leerjaar 4/5/6 - uitwisseling Polen en China

Wij bereiden je goed voor op de eindexamens. Door middel
van PTA’s (Programma van Toetsing en Afsluiting) en toetsweken leer je omgaan met grote hoeveelheden leerstof,
toetsen in een grote zaal en meerdere toetsen in een week.

Uitwisselingen

De programma’s zijn ingericht om het beste uit jezelf te halen. Je wordt er een rijker mens door!

Uitdaging
Op het Kalsbeek College word je uitgedaagd om het beste
uit jezelf te halen. Als je meer of moeilijker wilt, dan kan dat.
Er zijn leuke en diepgaande programma’s, zoals Cambridge
English, U-Talent en de Vecon Business School. Ook kun je
kiezen uit diverse talentmodules. In de bovenbouw kun je
extra vakken kiezen bovenop het reguliere programma en op
de havo kun je een vak op een hoger niveau doen. Wij stimuleren en faciliteren dit. Goed voorbeeld is ook de havo-6
route, waarin jij in zes jaar twee diploma’s haalt.

Cum laude
Zelfs als je ervoor wilt gaan jouw diploma cum laude te
behalen, doen we daar samen met jou alles aan om dit voor
elkaar te krijgen. Elk schooljaar slagen er ongeveer tien
leerlingen cum laude.
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Je kunt je inschrijven voor uitwisselingen in Europa en daarbuiten. Bijvoorbeeld in Polen, waar we een uitwisseling organiseren met een klein lyceum in Pszczyna. Je ervaart het
Poolse leven van dichtbij en leert over de verschrikkingen
van de Tweede Wereldoorlog. Of ga jij op avontuur in het
fascinerende China met zijn rijke taal en cultuur? Beide uitwisselingen bieden geweldige kansen om je Engels te oefenen en wat Pools of Chinees te leren.

Goede voorbereiding op toetsen
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EXTRA'S
01
02
03
04
05
06
07

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

→ EXTRA’S

U-TALENT

Wil je voor de exacte vakken (biologie,
natuurkunde, scheikunde, wiskunde) meer
uitdaging en verdieping? Dan is het U-Talent
programma echt wat voor jou.

Het Kalsbeek College is een U-Talent ambitieschool. Dit houdt
in dat wij intensief samenwerken met de Universiteit Utrecht.
Dit biedt mooie kansen voor jou om daar colleges te volgen
en onderzoek te doen in de laboratoria van de universiteit.

Schoolprogramma
In verschillende modules werk je aan verdiepende opdrachten
voor scheikunde, wiskunde, informatica, natuurkunde en
biologie. Soms in combinatie met een workshop van de
Universiteit Utrecht. Dit schooljaar deden we in de brugklas
onderzoek naar het regenwoud. In de hogere leerjaren
werkten de leerlingen op school aan verschillende modules,
zoals de werking van geneesmiddelen, automatische
systemen, wetenschapsfilosofie en afvalwaterzuivering. Aan
het einde van het schooljaar krijg je voor elke module een
certificaat.

U-Talent Academie

Meer over U-Talent? www.kalsbeek.nl/utalent

CAMBRIDGE
ENGLISH

Wil jij Engels leren op het hoogste niveau? En
een officieel internationaal erkend diploma
halen? Dat kan met Cambridge English op het
Kalsbeek College. Yes, you can!

Op elke middelbare school krijg je Engels. Maar op het
Kalsbeek College is er ook Cambridge English. Hiermee
vergroot je je wereldse mogelijkheden voor de toekomst.

Groei door met Cambridge English
Cambridge English volg je naast de reguliere Engelse lessen.
Het begint in de brugklas als keuzemodule. Zit je in 1
atheneum of 1 gymnasium, dan is deze module verwerkt in de
reguliere Engelse lessen. Als je motivatie en niveau voldoende
zijn, kun je je in klas 2 en 3 (mavo/havo/vwo) voorbereiden op
het FCE examen. In de vierde en vijfde klas (havo/vwo) is er
Cambridge English Advanced.

Voordelen
Kies je voor Cambridge English, dan leer je Engels op hoog
niveau. Na de middelbare school kiezen leerlingen er steeds
vaker voor om (een deel van) hun studie in het buitenland te
doen. Een meer dan gemiddelde vaardigheid in Engels is dan
natuurlijk een voordeel. Maar ook als je in Nederland studeert,
is het fijn om de Engelse taal goed te beheersen. Colleges
worden regelmatig in het Engels gegeven en ook
studieboeken zijn soms in het Engels geschreven.

Meer dan taal alleen
Je leert bij Cambridge English luisteren, lezen, spreken en
schrijven. Ook maak je kennis met de Engelse cultuur en
geschiedenis. En dat natuurlijk allemaal in English!
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In 5 en 6 vwo kun je je aanmelden voor de U-Talent Academie
op de Universiteit Utrecht. Naast colleges van onderzoekers
van de Universiteit Utrecht voer je zelf onderzoek uit in de
laboratoria van de universiteit. Ook doe je hier je onderzoek
voor het profielwerkstuk (thesis). In klas 5 ga je op excursie
naar Genève, Oxford, Grenoble of Texel. Daarnaast volg je het
schoolprogramma. Zo krijg je een goed beeld van wat de
bèta-opleidingen op de universiteit inhouden en kun je straks
een studie kiezen die echt bij je past.

→ EXTRA’S
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→ EXTRA'S

DEBAT

→ EXTRA'S

SPORT
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Houd je van sport? Ook op sportief vlak
biedt het Kalsbeek College leuke en
uitdagende lessen en activiteiten.
Ga je thuis aan de eettafel in discussie over
het nieuws of over hoe laat je na een feestje
thuis moet zijn? Of wil je juist graag leren hoe
je een goed overtuigend verhaal opbouwt?
Dan is debatteren echt iets voor jou!

Debatlessen in de onderbouw
Een woordenstrijd met je eigen overtuigende argumenten
winnen, dat is het doel van de debatlessen. Het debatteam
in de onderbouw komt eens per week samen om de
basisvaardigheden van debatteren te trainen. Zo’n training
start met een uitdagende improvisatieoefening. Vervolgens
gaan we aan de slag met debatvaardigheden. Je leert hoe je
goed op elkaar reageert, hoe je je stem gebruikt en wat
goede argumenten zijn. In april doet het onderbouwteam
mee met het Unicef Kinderrechten Debattoernooi.

Jezelf presenteren
In de bovenbouw duik je dieper in de wereld van het debat.
Met je teamgenoten praat je in de wekelijkse debatles over
maatschappelijke thema’s. Bijvoorbeeld: “Snoepreclame
moet verboden worden”, “Leerlingen die gemiddeld een 7
staan, moeten vrijstelling van lessen kunnen krijgen” en
“Schoolkantines mogen alleen vegetarisch eten verkopen.”
Je leert handige vaardigheden, zoals jezelf presenteren,
luisteren naar argumenten van een ander, een mening
vormen en die in het openbaar verwoorden.

Toernooien
De debatteams doen mee aan allerlei toernooien, zoals het
NK Debatteren voor scholieren, Op weg naar Het Lagerhuis
en het Max Havelaar Toespraken Toernooi. En met succes!
Het Kalsbeek heeft een rijke ervaring in finaleplekken en een
goed gevulde prijzenkast. Maar minstens zo belangrijk is de
ervaring en vaardigheden die deze toernooien onze
debaters opleveren.

In leerjaar 1 krijg je een half jaar 2 en een half jaar 4 uur in de
week lichamelijke opvoeding (LO). Tijdens deze lessen ga je
aan de slag met verschillende vormen van bewegen, zoals
spel, turnen, bewegen op muziek en zelfverdediging. Verder
komen er uitdagende onderdelen aan bod tijdens de
jaarlijkse projectdagen en sportdagen.

Sportiefste brugklas
Welke klas is de sportiefste brugklas? Dit is een competitie
waarbij je met je per klas punten kunt verdienen bij allerlei
onderdelen, zoals een korfbaltoernooi en een
atletiekmeerkamp. Na een jaar weten we wie de sportiefste
brugklas is en wie er met een leuke prijs voor de hele klas
vandoor gaat!

LO, LO-2 en BSM in de bovenbouw
In de bovenbouw stel je je eigen programma voor LO voor
een deel zelf samen. In 4 en 5 havo kun je kiezen voor het
vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM). In deze lessen
worden de sportieve leerlingen extra uitgedaagd en gaan ze
dieper in op de theoretische en praktische stof. Naast de
reguliere LO-lessen is in leerjaar 3 en 4 van havo-6 het
keuzevak LO-2, waarin je examen kunt doen. Bij LO-2 ga je je
verbreden en verdiepen op het sportieve vlak.

Talentvolle leerlingen
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 op Papendal.
Heb je een talentenstatus bij NOC*NSF? Wij zijn een
topsportvriendelijke school, dus bij ons krijg je de ruimte om
je topsportcarrière te combineren met het onderwijs.

→ EXTRA'S

THEATER EN
MUZIEK

Benieuwd naar jouw creatieve kant? Op het
Kalsbeek College zijn we veel bezig met
kunst en cultuur. Tijdens het maken van een
theaterproductie komen de verschillende
creatieve vakken samen.
Voor het Kalsbeek Theater zoeken we ieder jaar enthousiaste
en creatieve leerlingen om samen een prachtige voorstelling
neer te zetten. Naast acteurs zijn er ook decorbouwers en
kostuummakers nodig om de voorstelling tot een eindproductie te maken. En niet te vergeten musici, die tijdens de
voorstelling in de live band spelen. Creativiteit, zelfstandigheid en samenwerking staan centraal. Een unieke ervaring
die je niet snel zal vergeten.

Eindvoorstelling
Je werkt als theatergroep toe naar een spetterende eindvoorstelling. Deze voorstelling speel je meerdere avonden
voor leerlingen, vrienden, familie en medewerkers van het
Kalsbeek College. Spamalot, Een Midzomernachtsdroom,
Lang en Gelukkig en The Wiz zijn producties die we eerder
hebben opgevoerd.

Muziek
Op het Kalsbeek College zijn er allerlei mogelijkheden om je
als muzikant te ontwikkelen, zoals pianospelen, drummen,
basgitaar spelen of werken aan je zangtechniek. Heb je altijd
al in een band willen spelen? Kom dan bij de onderbouwband voor nieuw muzikaal talent. Er is ook een bovenbouwband als je je verder wilt ontwikkelen in muziek.

In de band leer je over samenspel, ritmiek en akkoorden en
maak je kennis met improvisatie. Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om op te treden, zoals het kerstconcert, de paasviering en de open dag. Ook is er elk jaar een groot optreden
met orkest en band waar je je talenten kunt laten zien.

KALSBEEK VOETBAL ACADEMIE

Ben jij gek van voetbal? En wil jij het beste
uit jezelf halen? Uit voetbal én schoolwerk?
Kies dan voor de Kalsbeek Voetbal Academie.

Voor wie?
Alle onderbouwleerlingen (jongens en meiden) op locatie
Schilderspark die lid zijn van een voetbalvereniging met
passie voor voetbal.
Highlights van de Kalsbeek Voetbal Academie
→ 4 lesuren voetbaltraining tijdens je reguliere
schoolrooster, waarvan 2 onder de gymlessen
→ werken aan je techniek, inzicht en persoonlijkheid
→ aandacht voor samenwerken en functioneren als een team
→ samen wedstrijden en toernooien spelen
→ goed te combineren met het spelen bij je eigen club

Training
Je krijgt training van Robbert de Ruiter, docent lichamelijke
opvoeding, hoofdtrainer met ruime ervaring bij onder meer
derde divisionist FC Lisse en hoofdklasser Sportlust, in het
bezit van trainer/coach licentie UEFA A. Naast hem op het
veld staat Harmen Visser, docent lichamelijke opvoeding,
trainer JO-9 van Sparta en in het bezit van het TC 3-diploma.

Begeleiding
Niet alleen de trainers geven begeleiding, ook Cornella
Corba, docent lichamelijke opvoeding, is als begeleider
betrokken bij de Kalsbeek Voetbal Academie. Samen met
jou en je mentor zal zij jouw schoolwerk en voetbal op
elkaar afstemmen en begeleiden. Schoolwerk gaat voor, dus
is het belangrijk om dat goed in te gaten te houden.

Meer weten?
Op onze site en ons YouTube-kanaal staat een filmpje met
ervaringen van de trainer en leerlingen (deelnemers) van de
Kalsbeek Voetbal Academie.
Kijk op www.kalsbeek.nl/voetbal
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ONDERSTEUNING
01
02
03
04

Remedial teaching
Hulplessen
Leerlingbegeleiding
Trajectvoorziening

→ ONDERSTEUNING

REMEDIAL
TEACHING

Heb je dyslexie of dyscalculie? Geen zorgen.
Op het Kalsbeek College word je goed
begeleid.

→ ONDERSTEUNING

HULPLESSEN

Lukt het niet zo goed bij wiskunde,
Nederlands of Engels? Mogelijk zijn
hulplessen wat voor je.

Brugklas
Ben je dyslectisch, dan krijg je in de brugklas elke week een
uur remedial teaching (RT). Tijdens deze bijeenkomsten leer je
omgaan met dyslexie op de middelbare school. Vooral de
talen komen aan bod. Zo nodig krijg je hierbij praktische hulp.

In groepjes

Misschien ben je ziek geweest, of vind je een bepaald onderdeel van wiskunde, Nederlands of Engels moeilijk en vallen de resultaten tegen. Dan kun je hulplessen volgen. De
voor jou lastige onderdelen worden nog een keer uitgelegd,
maar dan in een kleine groep. Je docent wiskunde,
Nederlands of Engels kan je voor hulplessen aanmelden.
Ook kan je hulplessen op het gebied van plannen en organiseren volgen.

De begeleiding vindt plaats in kleine groepjes. We hebben
een speciaal RT-lokaal met zes computers. Onze RT’ers zijn
betrokken en behulpzaam en kunnen je goed helpen. Je
wordt gecoacht en voorbereid op bijvoorbeeld repetities.

Je kan in de brugklas per periode voor maximaal twee verschillende vakken een hulples volgen. Met nog meer lesuren
per week zouden jouw schooldagen wel erg lang duren.

Klas 2 en hoger

Start-lessen

Ook in het tweede leerjaar kun je RT volgen als je een
dyslexieverklaring hebt. In de hogere klassen kun je altijd
een beroep doen op een remedial teacher als je problemen
hebt vanwege je dyslexie.

Als je in de brugklas start, kijken we of je op het goede niveau zit voor de vakken Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde. Als dat nog niet zo is, dan word je uitgenodigd om
speciale S-lessen te volgen om je achterstand weg te werken.

Heb je een dyscalculieverklaring, neem dan tijdig contact
met ons op om te kijken hoe we jou hierbij kunnen helpen.

Aan het begin van het schooljaar is er een speciale
ouderavond voor ouders van dyslectische leerlingen in de
brugklas. Willen jij of je ouders/verzorgers meer weten over
remedial teaching op het Kalsbeek College?
Ons dyslexiebeleid staat op www.kalsbeek.nl/groeiportaal

Bijles in klas 2 en hoger
Wil jij voor een vak ondersteuning van een bovenbouwleerling? Ook dat kan geregeld worden. Onze bovenbouwleerlingen geven in hun eigen tijd enthousiast bijles. Wij kunnen
jou koppelen aan een leerling van klas 4 of 5.
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LEERLINGBEGELEIDING

→ ONDERSTEUNING

TRAJECTVOORZIENING
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Faalangst, pesten of een verlies in de familie.
Op het Kalsbeek College bieden we allerlei
vormen van leerlingbegeleiding aan.

Is er iets heftigs gebeurd? Of zit je niet lekker in je vel?
Dan kun je hierover praten met je mentor of een van de
leerlingbegeleiders. Of je kunt een training volgen.
→ Als je met iets zit, kan je dit altijd met je mentor bespreken. Zijn de onderwerpen lastiger, dan kan je ook in vertrouwen met een leerlingbegeleider praten.

Op de middelbare school verandert er veel.
Soms heb je net wat meer ondersteuning
nodig. Dan ben je op het Kalsbeek College
op het goede adres.

Zorgcoördinator
Onze zorgcoördinator Esther van Steijn coördineert alle op
school aanwezige zorg en roept zo nodig hulp in van externe partijen. Afdelingsleiders en mentoren hebben nauw
contact met haar als er sprake is van grotere zorg.

Ondersteuning op maat

→ Beter Omgaan met Faalangst: wist je dat meer dan 10%
van de brugklasleerlingen last heeft van faalangst?
Misschien voel jij je ook niet prettig tijdens een presentatie of ben je enorm zenuwachtig voor een toets. Dan kun
je in de brugklas deze BOF-training van tien bijeenkomsten volgen.

Sommige leerlingen komen (tijdelijk) in aanmerking voor
meer begeleiding. Deze speciale of intensievere begeleiding kan de mentor je niet geven. We kijken dan goed naar
jouw onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en maken een
plan op maat.

→ Omgaan met Examenvrees: in klas 3 en 4 komen de examens dichterbij. In deze training (voor vierdejaars) leren we
je omgaan met angst en spanning voor het eindexamen.

Als het op school niet loopt zoals verwacht, word je vanuit
de trajectvoorziening begeleid. Het gaat dan om school gerelateerde zaken zoals plannen en organiseren, leren leren,
interactie met medeleerlingen of docenten en het weer opbouwen van een schoolritme. Zjoske Epping is als trajectbegeleider het aanspreekpunt in deze voorziening.

Driehoeksgesprekken
Twee keer per jaar voer jij een driehoeksgesprek met je ouder(s) en je mentor. Je bespreekt dan je doelen, waar je de
komende periode aan gaat werken en praat over je motivatie voor school, hoe tevreden je bent en of het je allemaal
lukt. Samen met je mentor kan je bespreken waar je eventueel hulp bij nodig is.

Trajectvoorziening

Meer informatie
Hebben je ouders/verzorgers, jijzelf of de interne begeleider van je basisschool vragen? Neem dan contact op met
Esther van Steijn: sen@kalsbeek.nl
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Wist-je-dat

1.400

Een jaar op het Kalsbeek College
locatie Schilderspark in cijfers

fietsen elke dag in de
fietsenstalling

Onze leerlingen
zijn dol op de
3D-printer,
scheikundeproefjes,
dramales,
voetballen en
gezellig pauze
houden.

30.000

broodjes verkocht
in de kantine

1.200

kilo klei verbruikt wordt

05

328 14
brugklasleerlingen op
Schilderspark

brugklassen

69

Filmpjes voor aanstaande brugklassers

1

Kalsbeek
Court

om in te sporten

Alina en Mika zitten in de brugklas.
Speciaal voor jou beantwoorden zij
in dit filmpje vragen uit de ‘hoge
hoed’…
Scan de QR-code of ga naar
www.kalsbeek.nl/groep-8
voor meer info

3.600
kluissleutels

waar je les krijgt

Kijk op kalsbeek.nl voor allerlei
info en leuke filmpjes

