
Meer weten?
Kom naar ons Open Huis op 27-01-2016 van 15:00  

tot 20:00 uur, of naar een van de informatieavonden.

Comenius College Nieuwerkerk (CCN)
Fresiaveld 20
2914 PN Nieuwerkerk aan den IJssel
teamleider mevrouw A. Vries
t  0180 - 440470
e  CCN@comenius.nl
www.comenius.nl

Comenius Mavo Capelle (CMC)
Lijstersingel 10
2902 JD Capelle aan den IJssel
teamleider mw. H.G.M. Steuten
t  010 - 4595970
e  CMC@comenius.nl
www.comenius.nl

Comenius College Rotterdam (CCR)
Kromhoutstraat 1-7
3067 AE Rotterdam
teamleider dhr B. Pellikaan
t  010 - 2862422
e  CCR@comenius.nl
www.comenius.nl

Comenius College Krimpen (CCK)
Boezemdreef 1
2922 BA Krimpen aan den IJssel
teamleider dhr P.J. Bruggeman
t  0180-591500
e  CCK@comenius.nl
www.comenius.nl

Algemene informatieavonden
Comenius College Nieuwerkerk  12-11-2015 
Comenius College Krimpen  18-11-2015
Comenius College Rotterdam  17-11-2015
Comenius Mavo Capelle  28-10-2015

Informatieavonden pre-havo
Comenius Mavo Capelle  05-01-2015
Comenius College Krimpen  05-01-2015
Comenius College Rotterdam  17-11-2015

Alle informatieavonden: van 19.30 tot 21.00 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Aanmelden telefonisch of per e-mail bij de 
vestiging. Kijk op www.comenius.nl voor meer informatie.

    

Wat wordt het?  
mavo of pre-havo?

Comenius College Nieuwerkerk / Comenius Mavo Capelle

Comenius College Rotterdam / Comenius College Krimpen
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Ouders op school!
Voor je naar de brugklas van de 
mavo of pre-havo gaat, hebben je 
ouders een gesprek op school. Dat 
gaat vooral over ‘samenwerken 
met Comenius’. Het betekent onder 
meer dat je thuis wordt geholpen 
bij je huiswerk en dat vakdocenten 
overleggen met je ouders hoe je 
beter ondersteund kan worden.  
Samen met je ouders of verzorgers  
haal je je rapport op. Ouders en 
leerlingen ondertekenen een 
samenwerkingsovereenkomst. In 
Capelle organiseert de Comenius 
Ouderacademie speciaal voor ou-
ders en verzorgers bijeenkomsten 
over studievaardigheden, toetsen, 
nieuwe wiskunde, huiswerk, over-
horen enzovoort.

Wat ga jij doen?  

Mavo of pre-havo?
WAT GA JIJ DOEN? MAVO OF  
PRE-HAVO?
Bij het Comenius College kan het allebei, 
zowel in Rotterdam als in Capelle,  
Nieuwerkerk of Krimpen aan den IJssel. 
Of je geschikt bent voor mavo of pre-havo 
hangt onder meer af van het advies van 
je basisschool en van je eigen motivatie 
en interesse.

De mavo bereid je in vier jaar voor op het 
mavo-examen. Ben je daarvoor geslaagd, 
dan kan je verder studeren op mbo- 
niveau 4. Ben je geslaagd met minimaal 
een 6,8 voor het centraal eindexamen, 
dan kan je ook overstappen naar leerjaar 
4 van de havo. Via deze overstap kan je in 
zes schooljaren je havo-diploma halen.

De pre-havo bereid je in drie jaar voor 
op een overstap naar het vierde leerjaar 
van de havo. Via de pre-havo kan je dus 
in vijf schooljaren je havo-diploma halen! 
Je volgt dezelfde vakken als op de havo, 
maar je krijgt extra uren bij de verplichte 
eindexamenvakken Nederlands, Engels 
en wiskunde. Pas aan het eind van het 
tweede jaar beslissen we of havo voor 
jou haalbaar is. Na het derde leerjaar 
pre-havo kan je dan overstappen naar 

leerjaar 4 van de havo van Comenius 
Lyceum Capelle. Als havo niet haalbaar 
is, ga je het derde jaar verder in leerjaar 
3 van de mavo.
 
Ga je naar een Comenius-mavo? 
Dan... 
•  heb je mavo-advies (vmbo-tl) van je 

basisschool
• hou je van studeren en van theorie
•  wil je later beslissen of je door wilt 

gaan naar  het mbo of de havo
•  vind je het prettig om geholpen te  

worden bij je studie.

Ga je naar een Comenius-pre-havo? 
Dan... 
•  heb je mavo/havo-advies (vmbo-tl/

havo) waarbij je basisschool aangeeft 
dat je zou kunnen doorstromen naar 
de havo

• hou je van studeren en van theorie
•  weet je nu al dat je heel graag naar 

de havo gaat en zie je toekomst in een 
hbo-opleiding voor jezelf

•  ben je een harde werker en een  
doorzetter

•  vind je het belangrijk om geholpen te 
worden bij je studie.
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Bevordering als havo haalbaar is

Advies of havo haalbaar is
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