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Toelating
Op Cals College IJsselstein bieden we de volgende  
onderwijs niveaus aan:
• Basis en kader
• Kader en mavo
• Mavo en havo
• Havo en atheneum

Conform de afspraken binnen de regio neem je contact op met de 
basisschool om je kind aan te melden op het Cals College 
IJsselstein. De aanmelding moet uiterlijk dinsdag 14 maart 2023 
door ons ontvangen zijn. Een toelatingscommissie beoordeelt of 
een aanmelding voldoet aan de voorwaarden voor toelating en 
neemt indien nodig contact op met de basisschool.

Leerlingen zijn plaatsbaar als ze voldoen aan onderstaande 
voorwaarde per opleidingsniveau:

Overaanmelding 
Wanneer er meer leerlingen plaatsbaar zijn dan 
er plaatsen beschikbaar zijn in de betreffende 
afdeling, gelden de volgende regels:

• Kinderen, van wie al een broer of zus op 
het Cals College (IJsselstein/Nieuwegein)
zit, worden geplaatst (graag aangeven op 
het aanmeldformulier).

• Kinderen van personeelsleden van het 
Cals College (IJsselstein/Nieuwegein) 
worden geplaatst.

• Kinderen die wonen in de gemeente IJsselstein 
en Lopik worden met voorrang geplaatst. 

• Als kinderen buiten de regio zich aanmelden, 
dan worden de leerlingen binnen de regio 
(IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vianen en 
Houten) met voorrang geplaatst.

Opleiding Voorwaarden

Basis/kader * Een basisadvies of basis-/kaderadvies van de basisschool.

Kader/mavo Een kaderadvies of kader-/mavo-advies van de basisschool.

Mavo/havo Een mavo-advies of mavo-/havo-advies van de basisschool.

Havo/atheneum ** Een havo-advies of havo-/atheneumadvies van de basisschool.

Belangrijke data
Cals Experience
Dinsdag 15 november en woensdag 16 november 
2022 om 19.00 uur. Voor ouders en leerlingen van 
groep 8. Aanmelden kan via onze website.

Informatieavond voor ouders
Dinsdag 24 januari 2023 om 19:30 uur. 
Aanmelden kan via onze website.

Proeflessen voor leerlingen
Op dinsdag 31 januari 2023 kun je bij ons op school 
een aantal proeflessen volgen. De aan melding 
voor de proeflessen verloopt via de basisschool. 
Wil je je kind individueel aanmelden? Dat kan via 
onze website.

Open dag
Zaterdag 4 februari 2023 van 10:00 tot 13:00 uur. 
Tijdens de Open dag kun je alles te weten komen 
over onze school. Je kunt kennismaken en vragen 
stellen aan docenten en leerlingen. 

Sluiting aanmelding
Dinsdag 14 maart 2023.

Bericht plaatsing
Het bericht van plaatsing wordt op vrijdag  
31 maart 2023 per e-mail verzonden.

Informatie
Voor vragen over de verschillende klassen en de 
procedure of het aanvragen van een gesprek, kan 
contact opgenomen worden met het Cals College 
IJsselstein, tel (030) 686 80 40 en vragen naar:

Frederique Leemkuil
Teamleider leerjaar 1
f.leemkuil@cals.nl

*  Mogelijkheid tot leerwegondersteuning (lwoo)
**   Atheneumleerlingen maken hun opleiding na leerjaar 

drie af op de vestiging van Cals Nieuwegein.
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