


EEN BIJZONDER MOMENT

Capelle aan den IJssel, 14 november 2014

Het Comenius College verlaat twee gebouwen van weleer: dat van De Schakel aan de Pelikaanweg en van  

De Brug aan de PC Boutenssingel. Al eerder moest het gebouw van de Da Costa mavo aan de Lijstersingel plaats 

maken. De school krijgt er twee fraaie, nieuwe gebouwen voor terug, beide aan de Lijstersingel.

Het is niet alleen een bijzonder moment voor het Comenius en haar collega’s nu, het is ook bijzonder voor de 

oud-collega’s van de drie “Comenius scholen”. Velen van hen weten en voelen in die gebouwen een deel van hun 

eigen verleden samen met collega’s en leerlingen.

Om dat moment in de kleine geschiedenis van het Comenius College te markeren, biedt de school aan de  

collega’s en oud-collega’s de gelegenheid om van die gebouwen afscheid te nemen en de nieuwe “scholen”  

te verwelkomen. Dat kreeg de vorm van een hernieuwde ontmoeting, een kleine reünie. 

Van die gebeurtenis is een foto-herinnering gemaakt. Die bieden we u als deelnemer van dat moment graag  

aan. We hopen dat het u heel veel goede herinneringen en veel kijkplezier biedt. Wellicht een opmaat voor  

meer hernieuwde ontmoetingen.

J.P. Neven,

Comenius College
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Lijstersingel  2, beroepsonderwijs
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Lijstersingel 18, lyceum

2902 JD Capelle aan den IJssel

        

010 - 459 59 79

www.comenius.nl

secretariaat@comenius.nl

De Da Costa mavo 

De oudste van de Capelse scholen 

die in 1994 zijn samengegaan tot het 

Comenius College: de Da Costa mavo. 

Officieus gestart in 1952, maar in de 

analen in 1953 als Uitgebreid Middel-

baar Onderwijs in lokalen van de 

Groen van Prinsterer lagere school. 

Na wat omzwerving via de Slotlaan en 

de Alkenlaan in 1971 uiteindelijk de 

bestemming in het eigen gebouw aan 

de Lijstersingel.

En nu, een nieuw gebouw op diezelfde 

plaats aan de Lijstersingel:  

de Comenius Mavo Capelle.

De Schakel

Het officiële begin van de “Christe-

lijke Nijverheidsschool voor meisjes” 

in Capelle kent een lange aanloop. 

Van 1955 tot 1966 duurt de ver-

traagde start via voortgezet gewoon 

lager onderwijs (vglo) naar nijver-

heidsonderwijs, aanvankelijk in 

(nood) huisvesting in en aan de Prins 

Alexanderschool voor gewoon lager 

onderwijs (glo).

In 1973 wordt de eerste paal geslagen 

voor het gebouw aan de Pelikaanweg. 

Door forse groei moest dat meer dan 

eens worden uitgebreid met nood-

voorzieningen.

De gemoderniseerde en eigentijdse 

beroepsopleidingen van nu, krijgen 

een nieuw onderkomen in het gebouw 

van het Comenius Beroepsonderwijs 

aan de Lijstersingel.

De Brug 

Het gebouw van de voormalige 

Christelijke Nijverheidsschool voor 

jongens, De Brug. Die eerste  

Christelijke Technische School in 

Capelle aan de PC Boutenssingel. 

werd in 1968 officieel geopend, 

De Brug gaat in het Comenius  

College verder als Vakcollege  

Techniek en vindt haar nieuwe plaats 

in het gebouw van het Comenius  

Beroepsonderwijs aan de Lijster-

singel. Daar heeft de opleiding de 

beschikking over een omvangrijk 

nieuw techniekplein.


