
TECHNIEK  

EN WETENSCHAP  
V�R  

TECHNEUTEN -TO-BE!

Enthousiast? Meer weten?
Je bent van harte welkom tijdens een proeflesmiddag of 

een openlesavond. Kom kijken hoe de 3D-printer werkt en 

wat een robotarm kan. En wie weet krijg je de kans om een 

drone te besturen!

PROEFLESSEN
Comenius College Rotterdam:
17-02-2016 van 13.30 tot 15.30 uur
Comenius College Krimpen:
10-02-2016 van 13.30 tot 15.30 uur
Comenius College Nieuwerkerk
12-11-2015 van 19.30 tot 21.00 uur,  
inloop vanaf 19.15 uur
(aanmelden telefonisch of per e-mail bij  
de vestiging)

INFORMATIEAVONDEN
Comenius College Rotterdam:
17-11-2016 van 19.30 tot 21.00 uur, inloop 
vanaf 19.15 uur
Comenius College Krimpen:
05-01-2016, van 19.30 tot 21.00 uur, inloop 
vanaf 19.15 uur 
Comenius College Nieuwerkerk:
12-11-2015 van 19.30 tot 21.00 uur,  
inloop vanaf 19.15 uur
ccn@comenius.nl 
(aanmelden telefonisch of per e-mail bij  
de vestiging)

Comenius College Rotterdam (CCR)
teamleider: dhr. B. Pellikaan
Kromhoutstraat 1-7
3067 AE Rotterdam
T:  010-2862422 
E:  ccr@comenius.nl

Comenius College Krimpen (CCK)
teamleider dhr. P.J. Bruggeman
Boezemdreef 1
2922 BA Krimpen aan den IJssel
T:  0180-591500
E:  cck@comenius.nl

Comenius Mavo Capelle (CMC)
teamleider CMC mw. H.G.M. Steuten
Lijstersingel 10
2902 JD Capelle aan den IJssel
T:  010-4595970
E:  cmc@comenius.nl

Comenius College Nieuwerkerk (CCN)
teamleider: mw. A.E. Vries
Fresiaveld 20
T:  0180- 440470
E: ccn@comenius.nl M-TECH+

brugklassen 2-mavo,  
2-havo en 2 vwo

Comenius M-TECH+
in Rotterdam, Capelle , Krimpen en Nieuwerkerk
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Toegevoegde waarde van 
M-TECH+ 
De wereld van techniek en weten-
schap is uitdagend, afwisselend 
en biedt kansen aan creatieven, 
doeners en perfectionisten. 
M-TECH+ leert je niet alleen alles 
over techniek en wetenschap. Je 
leert ook samenwerken, presente-
ren en elkaar successen gunnen. 
Je ontdekt je talenten en die van je 
medeleerlingen waardoor je nog 
beter kunt samenwerken binnen 
een project. 

M-TECH+ doe je tijdens de eerste 
twee jaar van je mavo-, havo- of 
vwo-opleiding. Naast M-TECH+ 
werk je aan je gewone mavo-, 
havo- of vwo-vakken. Om door te 
kunnen naar het tweede jaar van 
M-TECH+, moet je voldoende pun-
ten scoren voor je projecten. Vanaf 
het derde leerjaar werk je nog 
steeds aan extra hightech-projec-
ten. Verder ben je, net als de andere 
mavo-, havo- en vwo-leerlingen, 
bezig met je gewone vakken, zodat 
je daarvoor je diploma kunt halen.

Dompel je onder in de 

technieken van nu en
  

de toekomst! 

M-TECH+ BOORDEVOL TECHNIEK
M-TECH+ is voor iedereen die gek is op 
techniek, graag alles onderzoekt of van 
techniek zijn beroep wil maken. Twee 
jaar lang ben je op ontdekkingstocht door 
technische en wetenschappelijke experi-
menten, gewoon op school!

TECHNIEK VAN NU EN DE TOEKOMST
Je verdiept je in de technologie van nu 
en van de toekomst. Dat doe je door 
te werken aan high-techprojecten en 
onderzoeken over bijvoorbeeld robotica, 
elektronica en drones. De thema’s zijn: 
Astronomie, CAD/CAM, 3D-printing, PC 
hard- en software, Energie en Transport. 
De Mechatronica komt er in het tweede 
jaar bij. Mechatronica is een vakgebied 
waarbij verschillende technische vakken 
zijn samengevoegd. Je gebruikt het 
bijvoorbeeld om een robot te kunnen 
maken.

LEREN, ONTWERPEN EN BOUWEN
Tijdens de lessen leer je bijvoorbeeld om 
grafische en 3D-technieken te gebruiken 
bij het maken van presentaties in Power- 
point en Prezi. Je ontwerpt en print je 
eigen producten met een 3D-printer. 
Je bouwt zelf een zweefvliegtuig en je 
ontdekt planetenstelsels tijdens het 
astronomieproject. Er zijn praktische 
lessen, projecten en onderzoeken, maar 
ook excursies naar bedrijven en instel-
lingen.

EXCURSIES
Buiten de schoolgebouwen is nog veel 
meer te leren over techniek en weten-
schap. Daarom trekken we er regel- 
matig op uit. We gaan bijvoorbeeld naar 
een technische expositie of we praten 
met mensen die in de techniek werken. 
Natuurlijk gaan we een dag naar het 
Science Center NEMO in Amsterdam en 
bezoeken we de Technische Universiteit 
in Delft. Andersom komen technische 
experts uit het bedrijfsleven naar het  
Comenius om over hun beroep te ver-
tellen. En we organiseren regelmatig 
gastlessen van specialisten, bijvoorbeeld 
over sterrenkunde.

Dompel je onder in de technieken van nu 
en de toekomst!

Wil jij later een technische vervolgoplei-
ding doen? Dan helpt de solide basis van 
M-TECH+ op mavo-, havo- of vwo-niveau 
je aan een echte kickstart!
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