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samen lerend onderweg
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Welkom op de 
Calvijnschool
De basisschool speelt een belangrijke rol 

in de ontwikkeling van uw kind. Uw kind 

brengt ongeveer 8 jaar lang zo’n 5½ uur per 

dag door op school. Dat is een belangrijk 

deel van een kinderleven. In deze periode 

vertrouwt u uw kind toe aan de door u 

gekozen basisschool. U weegt natuurlijk 

zorgvuldig af welke school dat zal zijn. In 

deze folder leest u meer over het onderwijs 

op de Calvijnschool en hoe wij onze slogan 

‘samen lerend onderweg’ in de praktijk 

brengen. 

Heeft u na het lezen vragen, dan kunt u 

contact met ons opnemen via: 

Telefoon: 0522 - 25 36 44

Email: calvijnschoolmeppel@dezevenster.nl     

Neem ook eens een kijkje op onze website 

www.calvijnschoolmeppel.nl. Hier staat 

extra informatie over zorg, kinderopvang, 

aanmelding etc. Ook vindt u hier het laatste 

nieuws van de school. 
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 De Calvijnschool

Onze school staat in het centrum van 

Meppel. Het is het oudste schoolgebouw 

van de stad, maar het is voorzien van 

moderne voorzieningen aangezien het 

een aantal jaar geleden in zijn geheel is 

opgeknapt. In de school is een gemeen-

schappelijke ruimte, we hebben een groot 

speellokaal waar we behalve bewegings-

onderwijs ook dans en drama geven. 

De Calvijnschool is een streekschool. 

Ongeveer 5% van de leerlingen komt uit 

het buitengebied. De omliggende plaatsen 

van waaruit kinderen naar onze school 

komen, liggen in de gemeenten Meppel en 

De Wolden. Veel van deze kinderen worden 

met de bus gebracht.

We zijn een kleinschalige school waarin 

iedereen elkaar kent. Leerkrachten kennen 

alle kinderen en zijn erg betrokken. 

De Calvijnschool begint het nieuwe school-

seizoen met ongeveer 165 leerlingen. In de 

loop van het jaar komen er nieuwe kinderen 

bij in groep 1. Aan onze school werken 10 

leerkrachten. In 2 groepen hebben we te 

maken met duobanen en 3 leerkrachten 

werken fulltime. In geval van ziekte wordt 

de collega bij voorkeur vervangen door de 

duo-partner, indien nodig kunnen we een 

beroep doen op vaste invalkrachten. 
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De Calvijnschool is een gereformeerde 

school en geeft het onderwijs vorm vanuit 

bijbelse waarden en normen. Het bijbel-

onderwijs neemt dan ook een belangrijk 

onderdeel in van ons onderwijs.

Naast het bijbrengen van bijbelkennis, het 

aanleren van christelijke liederen, willen we 

de kinderen liefde en eerbied voorhouden 

tot God en de naaste.

Het samenleven tot Zijn eer is daarbij 

ons doel. We schenken ruime aandacht 

aan de christelijke feesten in de klas. 

De bijbel bepaalt bovendien de manier 

waarop er gesproken wordt over vakken 

als geschiedenis, natuurkennis en sociale 

vorming. 

                                                                      

  

                                                                      

Gereformeerd onderwijs

“De Calvijnschool wil een school zijn waar de 
kinderen zich intellectueel en sociaal-emotioneel 

optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en 
warme sfeer die wortelt in het christelijk beginsel 

van liefde tot God en de naaste.”
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De school gelooft in de ontwikkeling van 

kinderen, passend bij hun unieke gaven en 

talenten. Er is naast kennis veel aandacht 

voor de brede ontwikkeling van kinderen, 

met vaardigheden als zelfsturing en 

samenwerking. Ook is er ruime aandacht 

voor sociaal emotionele ontwikkeling. 

Op onze school zien we cultuur- en sport- 

activiteiten ook als een belangrijk 

onderdeel van de ontwikkeling van uw kind. 

Daarom doen we bijvoorbeeld mee aan 

toernooien of organiseren we regelmatig 

klassenuitjes.  

Brede ontwikkeling
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Meer zorg
Wij geloven in goede zorg voor alle leer-

lingen. Op school is een interne begeleider 

die de zorg samen met de directie en het 

team vorm geeft. We hebben een Leerling 

Volg Systeem (LVS) en werken opbrengst- 

gericht. Dit betekent dat we de leeropbreng-

sten analyseren en direct handelen en altijd 

in overleg gaan met ouders over meer zorg 

op maat.

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen 

bieden we ook onderwijs op maat in de 

vorm van:

• Verbredingsgroep, samen met enkele 

andere scholen uit Meppel.

• Op Tournee - programma voor voort-

gezet onderwijs.

• Geschoolde leerkrachten op het  

gebied van meer- en hoogbegaafdheid.
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Kanjertraining
Op onze school wordt de Kanjertraining 

als doorgaande lijn aangeboden in alle 

groepen. ‘De Kanjermethode’ heeft met 

ingang van schooljaar 2011-2012 een vaste 

plaats binnen ons dagelijks onderwijs én 

handelen gekregen. Alle leerkrachten zijn 

gecertificeerde Kanjertrainers. Regelmatig 

krijgen ze bij- en nascholing. 

Tijdens de kanjetraining leren kinderen 

om zichtzelf te zijn, zich veilig te voelen en 

betrokken te zijn bij andere leerlingen. 

Het doel is dat leerlingen meer zelf- 

vertrouwen krijgen en respect krijgen 

voor klasgenoten, de leerkracht en ouders.  





15

TSO=voorbeeldschool

De Calvijnschool biedt tussenschoolse 

opvang (TSO) voor leerlingen. Uiteraard 

willen we hier ook de beste zorg bieden 

voor uw kind. Daarom zijn we erg blij dat 

in februari 2014 de Calvijnschool officiëel is 

benoemd als eerste TSO-voorbeeldschool 

van Drenthe. 
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Op de Calvijnschool is er christelijke kinder-

opvang. We werken hierin samen met CKO 

De Herberg. De speelzaal biedt opvang voor 

peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Door 

de samenwerking tussen de Calvijnschool 

en De Herberg is er nu een doorgaande leer-

lijn voor kinderen van 2,5 tot en met 11 jaar. 

Uit: informatiefolder CKO De Herberg

“Kenmerkend voor De Herberg is een 

kindgerichte en persoonlijke benadering. 

We geloven dat elk kind uniek is en dat er 

aandacht moet zijn voor de eigenheid van 

elk kind. Tegelijk staat op onze kindercen-

tra ook centraal dat elk kind pas tot zijn 

recht komt in verbondenheid met anderen. 

Binnen De Herberg zijn we niet alleen op 

onszelf gericht, maar denken we na hoe we 

wat kunnen betekenen voor anderen en hoe 

we goed duurzaam met onze omgeving en 

de natuur om kunnen gaan.”

Meer informatie over CKO De Herberg is te 

vinden op: www.cko-deherberg.nl

`We geloven dat elk kind uniek is en dat er 
aandacht moet zijn voor de eigenheid van 
elk kind`.

Christelijke kinderopvang
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De Calvijnschool in Meppel is onderdeel 

van VGPO De Zevenster, een Vereniging 

voor Gereformeerd Primair Onderwijs. De 

schoolvereniging bestaat sinds juli 1999 

en bestuurt zeven gereformeerde basis-

scholen in Noord-West Overijssel en 

Zuid-West Drenthe. Met de slogan ‘Je mag 

stralen!’ gaan de scholen vol overtuiging 

voor inspirerend en bijbelgetrouw onderwijs 

waarbij kinderen, ouders en personeel hun 

talenten optimaal kunnen inzetten voor God 

en voor elkaar.    

                                                      

 

VGPO De Zevenster





21

Bent u voor uw kind op zoek naar bijbel- 

getrouw onderwijs? Dan kunt u contact met 

ons opnemen via calvijnschoolmeppel@

dezevenster.nl. We nodigen u dan uit voor 

een kennismakingsgesprek. 

Lees meer over onze identiteit op onze 

website: www.calvijnschoolmeppel.nl

Naar de Calvijnschool
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De school gebruikt de eindresultaten van 

groep 8 om te analyseren. Het geeft inzicht 

in de onderdelen waar de school goed of 

minder goed scoort. Mogelijk kan dat 

gevolgen hebben voor de methode die we 

hanteren of de aandacht die we besteden 

aan bepaalde leeronderdelen.

Uit de analyses van de afgelopen vijf jaren 

blijkt dat:

• De verhouding intelligentie en school-

vorderingen gemiddeld is.

• Vergeleken met 100 basisscholen onze 

school redelijk boven het gemiddelde zit.

De eind scores van de GPC toets, op school-

niveau, resultaten:

Jaar SVI

(school-

vorderingen)

NIO

(intelli-

gentie)

Totaal Afwijkings-

score

2011 103,2 102,9 +0,3 -0,40

2012 104,66 102,11 +2,55 +0,01

2013 109,3 105,8 +3,5 +0,14

Eindresultaten



gereformeerde basisschool johannes calvijn meppel
Emmastraat 43  ••  7941 HN  Meppel  ••  0522 - 253 644  ••  calvijnschoolmeppel@dezevenster.nl  ••  www.calvijnschoolmeppel.nl

Onze school gaat uit van de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs ‘De Zevenster’ •• www.jemagstralen.nl

Wilt u de school bezoeken of wilt u een gesprek? 
Neem dan contact met ons op:   
                


