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Toelating
Bij het Cals College Nieuwegein kunt u uw kind aanmelden voor 
de volgende eerste klassen:
• brugklas havo/atheneum 

met voor alle leerlingen een oriëntatie op het technasium 
• eerste klas atheneum (vwo) 

met voor alle leerlingen een oriëntatie op het technasium 
• eerste klas gymnasium 
• brugklas tweetalig havo/atheneum
• eerste klas tweetalig atheneum
• eerste klas tweetalig gymnasium

Conform de afspraken binnen de regio moet u contact opnemen 
met de basisschool om uw kind op het Cals College Nieuwegein 
aan te melden. 

De aanmelding dient uiterlijk maandag 14 maart 2022 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:

Kennismakingsgesprek 
Met leerlingen en ouders voeren wij een (online) kennis
makingsgesprek. Deze gesprekken worden na plaatsing in  
april/mei gevoerd. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Overaanmelding 
Wanneer het aantal plaatsbare leerlingen groter is dan  
het  aantal beschikbare plaatsen op de betreffende afdeling,  
dan gelden de volgende regels: 

• Leerlingen die al een broer of zus op het Cals College 
hebben, worden geplaatst (dit dient u aan te geven op 
het aanmeldformulier). 

• Kinderen van personeelsleden van het Cals College 
worden geplaatst.

Voor de overige plaatsbare leerlingen wordt per afdeling 
geloot onder toezicht van een notaris.

Leerlingen uit de gemeente Utrecht kunnen alleen geplaatst 
worden wanneer er plaatsen over zijn.

Informatie
Heeft u vragen over de verschillende klassen en de procedure 
of stelt u een gesprek op prijs? Dan kunt u contact opnemen 
met het secretariaat van het Cals College Nieuwegein,  
tel. (030) 603 66 04 en vragen naar:

• De heer A. V. Pauw, schoolleider voor de afdeling havo/ 
atheneum, atheneum, gymnasium en tweetalig havo/atheneum 
en tevens voorzitter van de toelatingscommissie,  
a.pauw@cals.nl.

• Mevrouw A.K. Kotterer, schoolleider voor de afdeling 
 tweetalig atheneum en gymnasium, k.kotterer@cals.nl.

• Mevrouw M.G. Gerats, orthopedagoog, voor vragen omtrent 
de mogelijkheden tot ondersteuning: m.gerats@cals.nl. 

Belangrijke data
Informatieavonden voor ouders
• havo/atheneum/gymnasium: maandag 

17 januari 2022 en dinsdag 18 januari 2022 
om 19.30 uur.

• tweetalig onderwijs: maandag 24 januari 2022 
om 19.30 uur.

U kunt zich hiervoor via de Open dag app 
aanmelden.

Proeflessen voor leerlingen
• havo/atheneum: dinsdag 11 januari 2022 t/m 

vrijdag 28 januari 2022.  
De aanmelding voor de proeflessen verloopt 
via de basisschool. Wilt u uw kind individueel 
aanmelden? Dan kunt u uw kind aanmelden 
via onze website: www.cals.nl/nieuwegein 
(groep 7 en 8).

• tweetalig onderwijs: dinsdag 25 januari 2022 
om 14.15 uur. U kunt uw kind hiervoor inschrij
ven via de website www.cals.nl/nieuwegein 
(groep 7 en 8).

Open dag
Zaterdag 29 januari 2022 van 10:00 tot 13:00 uur. 

Sluiting aanmelding
Maandag 14 maart 2022.

Bericht plaatsing
U ontvangt op vrijdag 1 april 2022 per post het 
bericht van plaatsing.

Opleiding Voorwaarden

Havo/atheneum minimaal een havoadvies van de basisschool

Atheneum (vwo) een vwoadvies van de basisschool

Gymnasium een vwoadvies van de basisschool

Tweetalig havo/atheneum minimaal een havoadvies van de basisschool

Tweetalig atheneum en 
tweetalig gymnasium een vwoadvies van de basisschool

Open dag:
zaterdag

29 januari 2022
10.00-13.00 uur

Sluiting  
aanmelding: 

14 maart 
2022

Hoe werkt het?

1.  Download de Open 
 dag app van de  
appstore of Playstore. 

2.  Scan de QRcode of zoek in  
de app op ‘Cals College’.

3.   Kies de locatie: Nieuwegein.
4.  Ontdek onze school en schrijf  

je in voor activiteiten!


