Welkom
op het Cals
Cals College Nieuwegein
Open katholieke school voor havo, atheneum, gymnasium, tweetalig onderwijs en technasium

Inhoud
Welkom op het Cals

4

Identiteit5
We verwachten wat van je!

6

Ons onderwijsaanbod

8

Cultuurprofielschool: kunst voor iedereen

10

Technasium voor havo/atheneum en atheneum

13

Gymnasium14
Tweetalig onderwijs op havo en vwo

Wat hebben we je nog meer te bieden?

17
18

Naar het Cals… hoe meld je je aan?

20

Kosten21
Kom kijken op het Cals

2

Welkom op het Cals Nieuwegein

23

Welkom op het Cals Nieuwegein

3

Welkom op het Cals

E

en nieuw begin. Deze zomer neem je afscheid van je oude
vertrouwde basisschool. Afscheid van de juffen en de meesters
die je hebt gehad. En ook van je klasgenoten die je al zo lang kent.
Afscheid nemen kan best spannend en lastig zijn: je laat iets los
wat vertrouwd is en weet nog niet wat je te wachten staat.

Gelukkig is het niet alleen maar spannend en lastig. Het is ook iets om
naar uit te kijken. Naar wiskunde en biologie, naar Nederlands en Frans,
naar geschiedenis en aardrijkskunde, naar drama en CKV onderbouw.
Je zult merken dat je in korte tijd veel gaat bijleren.
En er is meer om naar uit te kijken, want je hebt iets te kiezen. Ga je voor
tweetalig onderwijs of wil je het technasium uitproberen? Wil je een mooie
klassieke opleiding aan het gymnasium of spreekt de Media Academie
je juist aan? Is Chinees iets voor jou? Of de musical? Veel leuke nieuwe

Drs. J.M. Kwaaitaal
rector Cals College Nieuwegein

uitdagingen.
Nu nog even een goede school kiezen. Wat is een goede school? Dé goede
school bestaat niet. Wat een goede school is voor de één, is niet persé
ook de beste school voor de ander. Ga dus op bezoek bij meer scholen,
zet je voorkeuren op een rij en vergeet aan het einde niet jezelf de vraag
te stellen: bij welke school voelde ik me meteen al thuis? Dat zou zomaar
eens voor jou de beste school kunnen zijn.

Identiteit
Het Cals College is een open katholieke school. Dit betekent dat iedereen welkom is die respect
en waardering heeft voor andermans levensovertuiging, voor de mens en voor de natuur.

Open betekent dat we geïnteresseerd zijn in elkaars opvattingen, waarden en
geloofsovertuigingen. We verschillen daarin van elkaar en dat vinden we waardevol.
Katholiek betekent dat we voortkomen uit de katholieke traditie. Die traditie zegt dat
we niet alleen verantwoordelijk zijn voor onze persoonlijke ontwikkeling, maar
ook voor de gemeenschap waarin we samen leven en samen leren.
In een notendop: gebruik je talent en zorg voor elkaar.

Ik wens je veel succes met die keuze en ik hoop natuurlijk dat dat goede
gevoel een Cals-gevoel is!
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We verwachten wat van je!

H

et Latijnse woord schola, waarvan ons woord
school is afgeleid, betekent vrije tijd. Eigenlijk
is dat de tijd waarin kinderen vroeger hun
ouders niet hoefden te helpen met het werk
op het land, zodat ze de mogelijkheid hadden te leren
en zichzelf te ontwikkelen. Dat is school nog steeds:
een plek om dingen te leren waarvan je tijdens het
vervolg van je opleiding en later in je verdere leven
profijt hebt.

Veilige school
Een school is net een klein dorp waar elke dag veel
mensen bij elkaar komen. Wij zien het Cals College
dan ook als een gemeenschap, waarin we op een
normale en prettige manier met elkaar omgaan,
rekening houden met elkaar en zorg hebben voor de
mensen in onze directe omgeving. Dat is nodig om
de school tot een veilige plek te maken voor iedereen
die er komt. Eigenlijk hetzelfde als bij je thuis.

Veilige plek
Je voelt je thuis

Op school moet je natuurlijk vooral werken.
Vanzelfsprekend helpen we je daarbij en hoef je
niet meteen alles te kunnen. We verwachten dat
je je inspant, want leren gaat voor bijna niemand
vanzelf. We hebben hoge verwachtingen van je.
We vertrouwen erop dat je kunt groeien en ons
kunt verbazen. De docenten doen elke dag hun
best om jou goed les te geven en te begeleiden, en
een veilige omgeving te creëren waarin je je thuis
kunt voelen. Maar ze stellen ook eisen aan je en
verwachten inzet en enthousiasme: je bent immers
verantwoordelijk voor je eigen leerproces.
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Ons onderwijsaanbod
Wij hebben verschillende typen eerste klassen. Zo kun je kiezen welke klas
het best past bij je belangstelling en capaciteiten. Je kunt kiezen uit:

brugklas
havo/atheneum +
orientatie op technasium

eerste klas
atheneum (vwo) +
orientatie op technasium

In de brugklas havo/atheneum wordt
Een andere mogelijkheid is de eerste klas
de keuze voor havo of vwo nog niet
atheneum (vwo). Je zit dan in een klas met
gemaakt. Zo kun je wennen aan de
leerlingen die net als jij een vwoadvies
middelbare school en kunnen we kijken
hebben gehad. Ook in deze klas maak
welke opleiding het meest geschikt
je kennis met het technasium.
voor je is. Kennismaken met het
technasium is een vast
maak kennis
onderdeel.

Onderzoek & Ontwerpen

eerste klas
gymnasium
Wanneer je kiest voor het gymnasium,
krijg je naast de andere vwovakken in
de eerste klas ook Latijn. In de tweede
klas komt daar Grieks bij.

Latijn + Grieks

met technasium

Kies je voor tweetalig onderwijs (havo/atheneum of
atheneum) of voor gymnasium, dan kun je niet de
volledige technasiumopleiding volgen in klas één
t/m drie. Wel kun je in klas twee en drie meedoen
aan een technasiumproject. Hierdoor kun je Onderzoek & Ontwerpen wel kiezen als examenvak.

Media Academie
Voor leerlingen in havo 2 met interesse voor journalistiek, grafische vormgeving, vloggen en bloggen.
In de Media Academie werken de vakken Nederlands, geschiedenis en ckv samen. Je leert onder
andere hoe het is om een journalist te zijn, hoe je
bronnen op echtheid kunt beoordelen en hoe om te
gaan met de verschillende vormen van media, zoals
video, fotografie en print.

Formatieve evaluatie
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eerste klas
tweetalig gymnasium

tweetalig
havo/vwo of vwo

Kies je voor het tweetalig gymnasium,
dan combineer je deze beide mogelijk
heden en krijg je naast veel Engels
ook Latijn en later Grieks. Het spreekt
vanzelf dat dit de nodige eisen aan
je belangstelling, inzet en
intelligentie stelt.

Je kunt ook kiezen voor onze
tweetalige havo/vwo- of vwo-opleiding.
Binnen tweetalig onderwijs staan
drie zaken centraal: taalvaardigheid,
wereldburgerschap en persoonsontwikkeling. Je krijgt een groot deel van je
vakken meteen in het Engels.

tweetalig + Latijn + Grieks

tweetalig

Tijdens de lessen vertelt de docent als eerste wat
de leerdoelen voor de les zijn. Na de uitleg ga je aan
het werk. Vind je sommige vragen moeilijk, dan kun
je dat met behulp van kleurkaarten aangeven. Je
medeleerlingen of docent zal je dan helpen. Docenten gebruiken ook kleine whiteboards waarop je een
antwoord op een vraag kunnen schrijven: zo kan de
docent zien welke lesstof nog aandacht nodig heeft.
Aan het einde van de les controleert de docent of de
leerdoelen behaald zijn.
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Cultuurprofielschool:
kunst en cultuur voor iedereen

H

et Cals College is een erkende
cultuurprofielschool. Daarom
doen we extra veel aan kunst en
cultuur. In klas één en twee krijg
je de kunstvakken muziek, drama en
beeldende vorming. In klas drie krijg
je muziek en beeldende vorming. En je
krijgt CKV.

CKV: culturele en kunstzinnige
vorming
In de eerste klas krijg je het vak CKV
onderbouw. In drie oriëntatie cursussen
van 10-11 weken maak je kennis met
dans, film en design. Na een half jaar,
als je de kunstvakken hebt leren kennen,
kies je bovendien zelf een specialisatie:
muziekklas, toneelklas of atelierklas.
In de tweede en derde klas kun je bij CKV
kiezen uit zes verschillende kunstvormen:
muziek, toneel, atelier, audiovisueel
(film), dans en design. Het zijn heel
praktische vakken: je gaat elke les
muziek maken, dansen, filmen, toneel
spelen en ontwerpen. Het resultaat van
je werk presenteer je aan klasgenoten,
ouders en familie. Wil je eindexamen in
een kunstvak doen? Dat kan in muziek
of tekenen. Mogelijkheden te over, zodat
iedereen zijn eigen talent kan ontdekken
en ontwikkelen.
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Cultuuravonden en filmfestival
Regelmatig organiseren we cultuuravonden: muziek- en toneelavonden, presentaties van de CKV lessen en presentaties
van de kunstexamenvakken. Verder zijn
er Cals Cultureel, dr. Jo’s Bandnight en
Cals Akoestisch, waar leerlingen optreden en laten zien wat ze allemaal in huis
hebben. Ouders, familie en vrienden zijn
meer dan welkom.
En er is het Cals Filmfestival voor leerlingen uit de eerste, tweede en derde
klas. Daarbij worden de beste filmpjes
vertoond, die ze bij audiovisueel (AV)
hebben gemaakt. De vijf winnende films
worden ingezonden voor het landelijke
scholierenfilmfestival, het NFFS, dat
plaatsvindt in september. Daar wint het
Cals regelmatig prijzen.

Voorstellingen en projecten
Elk jaar gaan alle klassen onder schooltijd naar een professionele theatervoorstelling. Deze voorstelling wordt in de
lessen verwerkt. Voor leerlingen die meer
willen en kunnen, zijn er uitdagende projecten met kunstenaars in en buiten de
klas. Het Cals College werkt onder meer
samen met Kunstencentrum de Kom,
TivoliVredenburg en de Hogeschool voor
de Kunsten Utrecht.

Voor leerlingen met het vak CKV in de
bovenbouw organiseren we de Cultuurdag.
Leerlingen van het Cals College kunnen
met extra korting naar de voorstellingen
in Theater de Kom in Nieuwegein als zij
kiezen voor het cultuurabonnement van
Cals & de Kom.

Musicals
Op het Cals zijn elk jaar twee musicals.
Een grote groep eerste en tweedeklassers
werkt elke week aan de onderbouwmusical, met livemuziek gespeeld door
het orkest, met toneel, zang en dans en
prachtige kostuums en met een decor
en techniekploeg. De musical wordt drie
keer opgevoerd voor publiek.
Klas drie t/m zes heeft z’n eigen musical,
met orkest, toneel, dans, kostuums en
decor en niet te vergeten theatertechniek.
De leukste musicalliedjes komen op de
Cals-cd en er is een team van leerlingen
dat alles professioneel op video vastlegt.
Voor de leerlingen die meedoen én voor
het publiek zijn deze avondvullende
voorstellingen een groot feest.

toneel
atelier
muziek

Het Cals College is een
erkende cultuurprofielschool.
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Technasium

voor havo/atheneum en atheneum-leerlingen
Bij O&O werk je
in kleine groepen
aan projecten

D

e eerste klas van het havo/atheneum en
atheneum is voor alle leerlingen een jaar
waarin ze zich oriënteren op het technasium.
Je krijgt daar het vak Onderzoek en
Ontwerpen (O&O). Het doel van het technasium
is jouw creativiteit in te zetten voor duurzame
oplossingen voor echte problemen. De vakken
wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde heb
je hierbij hard nodig. Leerlingen van het tweetalig
onderwijs en gymnasium kunnen in klas twee en
drie ookkennismaken met het technasium.

Hoe ga je te werk?
Bij O&O werk je in kleine groepjes aan verschillende
projecten. De opdrachten komen van bedrijven,
overheid en instellingen. Zo denk je na over oplossingen om ons voedsel duurzamer te maken.
Hoe wij nu met ons eten omgaan, is niet lang vol
te houden in de toekomst. We moeten dus op zoek
naar manieren om efficiënte voedselbronnen te
gebruiken. Insecten blijken hier goed geschikt voor.
Een kweker van insecten wil graag een oplossing
voor zijn probleem en roept jullie op: bedenk een
voedselproduct met insecten dat goed smaakt en
er goed uit ziet. Je kunt ook een opdracht vanuit
Space Expo, het ruimtevaartcentrum Nederland in
Noordwijk, krijgen. Je onderzoekt op welke manier
je mensen lang in de ruimte kan laten doorbrengen.
Of het bedrijf Boskalis vraagt jullie hulp bij het
lossen van vastgelopen zeecontainerschepen. Of
je leert een Arduino programmeren; een compacte
computer die je in je prototype kunt verwerken.
O&O doe je ook buiten de technasiumwerkplaats:
je gaat op bezoek bij de opdrachtgever om met
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eigen ogen te zien waar het probleem over gaat.
Je past je kennis toe en leert je fantasie te gebruiken
om een oplossing te vinden. Je leert te werken
volgens een plan dat is gericht op een deadline:
het project moet dan klaar zijn. Dan presenteer je
jullie oplossing aan de opdrachtgever. Eigenlijk precies
zoals het later, als je een baan hebt, ook gaat.

Wedstrijden
Je doet in de eerste klas twee projecten. Ga je
in de tweede klas door met het technasium, dan
werk je aan vier projecten. Eén van deze projecten
is Artcadia. Deze wedstrijd wordt georganiseerd
door Arcadis, het ingenieursbureau, en gaat over
de fictieve stad Artcadia. Hoe ziet deze stad er uit
in 2080? Welke problemen zijn er dan op het gebied
van mobiliteit, milieu en ruimte, water en gebouwen?
Je onderzoekt deze problemen en ontwerpt een
innovatieve en duurzame oplossing op één van deze
gebieden. In heel Nederland doen technasiumleerlingen mee aan dit project en er worden regionale
en landelijke finales gehouden voor het beste idee
en uitwerking. Andere wedstrijden of landelijke
projecten waar we regelmatig aan meedoen zijn
de First Lego League (het programmeren van en
opdrachten uit laten voeren door een robotauto van
lego), de Technasium Top Award (jaarlijks wisselend
onderwerp) en de wedstrijd van Bouwend Nederland.

Verder met het technasium
Tijdens dit oriëntatiejaar wordt duidelijk of je voldoende
motivatie en capaciteiten hebt om verder te gaan met
het technasium in klas twee en drie. In de bovenbouw
kun je het vak O&O kiezen als examenvak.

Het Cals College is
een gecertificeerde
technasium opleiding.
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Gymnasium

Latijn of Grieks
eindexamen

O

p het gymnasium wordt aandacht besteed aan
de taal van Grieken en Romeinen, hun manier
van leven en denken. Kortom: klassieke taal
en cultuur. Naast de gewone vakken krijg je in
de onderbouw Latijnse en Griekse Taal en Cultuur;
Latijn vanaf klas 1 en Grieks vanaf klas 2.
Als extra motivatie kan je een Cals-gymnasium
certificaat behalen als jij aan het einde van de derde
klas onafgerond een 6,0 (of hoger) staat voor zowel
Grieks als Latijn. Dit certificaat is dan een bewijs
van jouw inzet over de eerste drie jaar van je gymnasiumcarrière. Om uiteindelijk, aan het einde van
de middelbare school, een gymnasiumdiploma te
krijgen moet je in Latijn of Grieks eindexamen doen.

Voorsprong
Voor doorzetters die graag leren en filosoferen is het
gymnasium een prima opleiding. Een gymnasium
opleiding geeft je een voorsprong op anderen. Je
leert er vaardigheden die goed van pas komen in je
schoolcarrière, maar ook in het vervolgonderwijs.
Logisch denken komt bijvoorbeeld bij wiskunde van
pas. Bij het leren van Engels, Duits en Nederlands
heb je veel aan het Grieks en Latijn omdat deze
talen doordrenkt zijn van Griekse en Romeinse
invloeden en veel moeilijke woorden hun oorsprong
vinden in een van klassieke talen. Frans is een
Romaanse taal die direct afstamt van het Latijn.
Kennis van de Griekse mythologie, Romeinse
sagen en klassieke beelden en bouwwerken geeft
je voordeel bij vakken als geschiedenis en tekenen.
Analyseren, een onderzoekende houding aannemen,
kritisch denken, het herkennen van Griekse en
Romeinse invloeden: het zijn allemaal waardevolle
kwaliteiten waar je altijd wat aan zult hebben.

Klassieke cultuur en het heden
Griekse en Romeinse denkbeelden zijn van grote
invloed op onze West-Europese samenleving geweest
en dus ook op de wijze waarop wij als Europeanen nu
denken. In onze moderne samenleving hebben we
heel wat Griekse en Romeinse cultuur als ondergrond.
De Romeinse bouwkunst en de Griekse beeldhouwkunst hebben het beeld van onze historische steden
bepaald. Schilders, schrijvers en beeldhouwers hebben
gewerkt met voorbeelden van Griekse voorgangers.
Je komt de klassieken – in allerlei vormen – overal
in het moderne leven tegen. Kennis hierover zorgt
voor een rijker begrip van de wereld om je heen.

Wat doen we zoal?
In de lessen leer je veel over de klassieke cultuur.
De leefomstandigheden van de mensen in steden
als Rome en Athene komen uitgebreid ter sprake.
Daarnaast is er aandacht voor Griekse tragedies
en komedies. We organiseren een aantal klassieke
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culturele excursies, zoals een bezoek aan het
archeologische park in Xanten. In de bovenbouw
gaan we op reis naar Rome of Griekenland. Het
vertalen van teksten is een belangrijk onderdeel van
het programma. Dat vertalen dwingt je tot discipline
en logisch denken en geeft je een voordeel in de
rest van je loopbaan. Jaarlijks werken de leerlingen
klassieke talen en drama samen om een klassieke
voorstelling op te voeren, zoals de klassiekers
Odysseus en Atalanta.

toneel
Reis mee naar
Rome of Athene

Tweetalig gymnasium

Klassieke
excursies

Je kunt het gymnasium ook combineren met een
tweetalige opleiding. Zie ook de paragraaf over
tweetalig onderwijs.

Welkom op het Cals Nieuwegein
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Reis naar
Engeland

Daag jezelf uit

Tweetalig onderwijs op havo en vwo

W

e hebben op het Cals tweetalig onderwijs
(tto) op havoen vwoniveau. Bij tweetalig
onderwijs staan drie zaken centraal:
taalvaardigheid, wereldburgerschap en
persoonsontwikkeling. Je leert Engels beheersen
op een hoog niveau, je kijkt verder dan je eigen omgeving en je doet veel kennis en vaardigheden op.
In het tto krijg je in de eerste drie jaren minstens
de helft van de vakken in het Engels. Je gaat dus
meteen met Engels aan de slag en leert de taal en
de lesstof in één. Je krijgt ook de kans om de taal
in de praktijk te gebruiken tijdens activiteiten zoals
dramaworkshops, presentaties en excursies naar
het buitenland. Je krijgt extra lesuren Engels om
de taal in sneller tempo te leren. In het derde jaar
werk je aan een Cambridge certificaat voor Engels.
Zeven van onze docenten zijn native speakers, dat
wil zeggen dat ze Engels als moedertaal hebben.
Je oefent het Engels ook tijdens verschillende
culturele activiteiten zoals English on Show en War
Poetry: hierbij voer je zelf sketches in het Engels op.

De wereld verkennen

Vergroot je wereld
16
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Tweetalig onderwijs verbreedt je horizon, zowel tijdens
je middelbare schooljaren als daarna. Je leert veel
over de wereld buiten Nederland en hoe de wereld
in onze eigen omgeving binnenkomt. Daarbij leer
je na te denken over hoe je zelf in de wereld staat.
We gaan ook echt op reis; onder andere in de
tweede klas naar Engeland en in de derde klas op
een uitwisseling met een Europese school. Via het
Engels – de brug naar een groot deel van de wereld
– kom je in aanraking met andere culturen en alles

wat daar bij hoort. We willen graag dat je een echte
wereldburger wordt, iemand die zich thuis voelt in
de wereld.

Bovenbouw tweetalig onderwijs
Vanaf klas vier krijg je nog steeds een aantal
(niet-profiel) vakken in het Engels. Net als in de
onderbouw, zijn er ook in de bovenbouw extra
activiteiten, zoals een serie debatworkshops en een
excursie naar Brussel. Veel leerlingen doen mee
aan de Model United Nations. Dat is een educatieve
simulatie van de Verenigde Naties, waarin leerlingen
leren over de prominente mondiale problemen en
hoe de Verenigde Naties hiermee omgaan.
We organiseren deze ook ieder jaar zelf.
In de laatste twee jaren werk je aan een IB-certificaat:
English Language and Literature. Een korte
individuele internationale stage is een vast onderdeel van het tweetalige programma. Ook geven
we het vak Global Perspectives. Je leert in het tto
vaardigheden zoals analyseren en kritisch denken,
die erg goed van pas komen in het vervolgonderwijs.

Tweetalig gymnasium
Je kunt het tweetalig vwo ook combineren met een
gymnasiumopleiding. Naast het programma voor
tweetalig vwo krijg je in de brugklas Latijn en komt
er in klas twee Grieks bij.

Het Cals College is
een door het Nuffic
gecertificeerde
senior TTO school.
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Wat hebben we je
nog meer te bieden?

H

aHavoen vwoleerlingen die belangstelling
hebben voor bètavakken en er ook talent
voor hebben, kunnen vanaf de brugklas aan
speciale bètaprogramma’s deelnemen op de
Hogeschool Utrecht en de Universiteit van Utrecht.
Voor de leerlingen die niet naar een tweetalige opleiding gaan, maar graag extra Engels willen leren,
bestaat de mogelijkheid om zich in de bovenbouw
havo en vwo voor te bereiden op de Cambridge-
certificaten. Deze zijn wereldwijd erkend. Voor Duits
en Frans bestaat voor alle leerlingen de mogelijkheid erkende certificaten te behalen, via het Goethe
Instituut en Delf Scolaire. De voorbereiding wordt
begeleid door onze docenten.

Wil je op
Chinese les
of doe je
filosofie?

Tevens bieden we vanaf de brugklas lessen
Chinees en in de tweede klas lessen filosofie aan
als keuzevak voor leerlingen die van een extra
uitdaging houden.
Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt het vak Chinees
ook als examenvak aangeboden. Leerlingen uit de
huidige klas 1 en 2 kunnen dit gaan kiezen.

18
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Hou je van
een extra
uitdaging?
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Naar het Cals…
hoe meld je
je aan?

Kennismaken
met je klasgenoten

Kosten

H

H

eb je een havoadvies of hoger en wil je naar
het Cals College, dan kunnen je ouders je
aanmelden. Dat gebeurt met een aanmeldings- formulier dat je ouders op de basisschool kunnen krijgen. Je kunt dan ook opgeven bij
wie je graag in de klas wilt komen. We voeren een
kennismakingsgesprek met alle leerlingen die zijn
geplaatst. Je ouders zijn hierbij ook aanwezig.
Er is een aparte folder over de aanmeldings
procedure. De informatie is ook op onze website
www.cals.nl te vinden.

et Cals College hanteert bijkomende kosten
voor excursies, werkweken, introductiedagen
en schoolmaterialen. Deze kosten zijn op de
website terug te vinden. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 80 per jaar.
De tweetalige opleidingen brengen voor de school
extra kosten met zich mee. Daarom is er een
verplichte ouderbijdrage van € 385. Uit dit bedrag
worden o.a. de extra lessen, de ééndaagse excursies,
de dramaworkshops en de deelname aan examens
voor tto certificaten (zoals Cambridge) betaald.
Er wordt geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.
De kosten van de (meerdaagse) buitenlandse
reizen/uitwisselingen en van de stage in de vijfde
klas komen ten laste van de ouders.

Kennismaking
Eind mei krijg je een brief van ons waarin staat in
welke klas je zit en met wie. Daarbij zit ook een
uitnodiging voor jou en je ouders om in juni naar
de kennismakingsavond te komen. Op die avond
maak je kennis met je klasgenoten en je mentor.
Je krijgt dan ook duidelijke uitleg over de schoolboeken, de andere dingen die je nodig hebt voor
school en het brugklaskamp dat aan het begin van
het jaar plaatsvindt. De eerste schooldag ontvang
je je lesrooster waarop precies staat welke lessen
je hebt, wie je leraren zijn en in welke lokalen je
moet zijn.
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Meer info?
www.cals.nl

Het Cals College gaat ervan uit dat financiële
problemen geen belemmering mogen zijn voor het
volgen van een schoolopleiding. Als de studiekosten
voor ouders onoverkomelijk zijn, dan kunnen zij een
beroep doen op Stichting Leergeld Nieuwegein.
Het Cals College heeft een voorziening waarop een
beroep kan worden gedaan als de studiekosten
voor de ouders onoverkomelijk zijn.

Welkom op het Cals Nieuwegein
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In de eerste
weken voel je je meteen
al thuis op het Cals door alle
leuke activiteiten die worden
georganiseerd om elkaar
te leren kennen.

Kom kijken op het Cals

A

anmelden voor het Cals College Nieuwegein
kan tot en met donderdag 12 maart 2020 via
de basisschool. Informatie over aanmelden
is te vinden op onze website en in onze aanmeldingsbrochure.

Kom
kijken!

Open dag:
zaterdag
25 januari
10.00-13.00 uur
voor alle ouders
en leerlingen

Havo, atheneum, gymnasium

Tweetalig onderwijs

Informatieavonden voor ouders

Informatieavond voor ouders

Maandag 13 januari 2020 en dinsdag 14 januari
2020 om 20.00 uur.
Aanmelden is niet nodig.

Maandag 20 januari 2020 om 20.00 uur.
Aanmelden is niet nodig.

Demonstratielessen
Demonstratielessen
Woensdag 8 januari t/m maandag 20 januari 2020.
De aanmelding verloopt via de basisschool. Als je
school niet als groep komt, kun je ook alleen komen.
Je kunt je dan aanmelden door een e-mail te sturen
naar nieuwegein@cals.nl. Op de website kun je zien
welke data en tijden nog beschikbaar zijn.

Kijk voor alle
informatie ook
op www.cals.nl
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Dinsdag 21 januari 2020 om 14.15 uur.
Je kunt je hiervoor inschrijven via de website.
Voor meer informatie kunnen ouders contact
opnemen met:
•	de schoolleider voor de afdeling havo/vwo en
tweetalig havo en vwo leerjaar 1 en 2, de heer
A.V. Pauw, a.pauw@cals.nl, tevens voorzitter
van de toelatingscommissie.
•	de schoolleider voor de afdeling tweetalig vwo
leerjaar 1, 2 en 3, mw. A.K. Kotterer MME,
k.kotterer@cals.nl.
Beiden zijn onder schooltijd bereikbaar onder
nummer (030) 603 66 04.

Welkom op het Cals Nieuwegein
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Cals College Nieuwegein
Vreeswijksestraatweg 6A
Postbus 128, 3430 AC Nieuwegein
Telefoon: (030) 603 66 04
E-mail: nieuwegein@cals.nl
www.cals.nl
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