
KENMERKEN VAN DE PRE-HAVO ROUTE
• In de onderbouw wordt de lessen-  
 tabel van de havo gehanteerd.
• De pre-havo leerlingen krijgen een  
 extra lesuur Nederlands, Engels 
 en wiskunde.
• De pre-havo leerlingen worden   
 intensief gevolgd op leervaardig-  
 heden en daarin gecoacht.
• De leerlingen krijgen in leerjaar drie  
 oriëntatie op sectoren in het vmbo  
 én de profi elen van de havo. 
• Na leerjaar drie pre-havo vervolgen  
 leerlingen in principe havo 4 op 
 Comenius Lyceum Capelle aan 
 de Lijstersingel
• Pre-havo leerlingen voor wie de   
 overstap naar havo vier te groot
  is, stappen over naar mavo 4 op
 Mavo Capelle aan de Lijstersingel of  
 in Nieuwerkerk. 
• Leerlingen kunnen de mavo 
 afsluiten met acht vakken, dus met  
 één extra vak. 

DE ROL VAN OUDERS
Het Comenius College nodigt ouders 
uit om actief betrokken te zijn bij de 
opleiding van hun kind op pre-havo. 
Wat verwacht Comenius van de 
ouders? 
• Vóór de start een gesprek op school  
 over de samenwerking.
• Ouders en leerling halen samen 
 het rapport op bij de mentor en   
 bespreken dit.

• Actieve ondersteuning thuis bij 
 het huiswerk. 

COMENIUS OUDER ACADEMIE
Ouders kunnen bijeenkomsten bij-
wonen op het Comenius College. 
Onderwerpen voor deze bijeenkom-
sten kunnen zijn: ‘Studievaardig-
heden’, ‘Toetsen’, ‘Nieuwe wiskunde’, 
’Een puber in huis’, ‘Huiswerk over-
horen’ en ‘Helpen bij de keuze van een 
vervolgopleiding of beroep’. 

MEER WETEN?
Kijk op www.comenius.nl, kom naar het 
Open Huis op 28 januari 2015 van 13.00 
- 20.00 uur of bel met de teamleiders 
mavo/pre-havo: op de vestiging Come-
nius Lyceum Capelle: mevrouw J. de 
Jongh-van der Valk, tel. 010 – 459 59 59; 
op de vestiging Nieuwerkerk: de heer 
J.M. Bakker, telefoon 0180 – 44 04 70. 

COMENIUS COLLEGE NIEUWERKERK   
Fresiaveld 20 
2914 PN  Nieuwerkerk aan den IJssel 
t  0180 – 44 04 70
e CCN@comenius.nl
www.comenius.nl

COMENIUS MAVO EN LYCEUM CAPELLE  
Lijstersingel 18 
2902 JD  Capelle aan den IJssel 
t  (010) – 459 59 59
e CLC@comenius.nl
www.comenius.nl

Comenius mavo
en pre-havo

MET DE JUISTE COACHING 
EEN PASSENDE OPLEIDING!

• PRE-HAVO ROUTE: 

HAVO-DIPLOMA IN 

VIJF JAAR

• MAVO-DIPLOMA MET 

ZEVEN OF ACHT VAKKEN

• GOEDE COACHING 

BIJ HET LEREN 

www.comenius.nl

Nieuwsgierig?



De Comenius Mavo

PRE-HAVO
Het Comenius College geeft zijn mavo-
opleiding een ambitieuze impuls met 
de pre-havo. De pre-havo route biedt 
mavoleerlingen de mogelijkheid om 
onvertraagd en goed voorbereid na het 
derde jaar pre-havo in te stappen in havo 
4 en dan het havo diploma te behalen. De 
pre-havo route begint in de brugklas en 
wordt afgerond na leerjaar 3. Halverwege 
leerjaar 3 valt de beslissing: leerling gaat 
door naar havo 4 of leerling gaat door 
naar mavo 4. (zie het schema). 

DE PRE-HAVO ROUTE – VOOR WELKE LEERLING?
Leerlingen die graag de pre-havo 
route volgen:
• hebben een mavo-advies  en in de   
 toelichting daarop wijst de basisschool  
 op doorgroeimogelijkheid naar het havo;
• hebben een Cito-score 535 – 537;
• tonen extra belangstelling voor theorie;
• hebben ambitie voor havo en het hbo;
• beschikken over doorzettings-
 vermogen;
• willen gecoacht worden bij hun studie.

DE MAVO ROUTE - VOOR WELKE LEERLING?
Leerlingen die kiezen voor de 
mavo route:
• hebben een ongedeeld mavo-advies  
 (vmbo-tl) van de basisschool 
• hebben een Cito-score vanaf 530;
• hebben ambitie voor het mbo;
• willen gecoacht worden bij 
 hun studie.

Je wordt goed gecoacht bij het leren, 
we begeleiden je bij je studiehouding, 
je leervaardigheden en de vorderingen 
die je maakt.
In het derde en vierde jaar is er veel 
aandacht voor een goede voorberei-
ding op je vervolgopleiding op het mbo 
of op de havo. 
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