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aan jou de keus!

Wil je hier meer over 
weten? Vraag naar de 
folders of download 
ze van: www.comenius.nl/downloads

Iedere vestiging heeft 
een eigen folder met 
veel meer informatie.
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menten te doen. Alles gewoon op school!  Jouw opleiding 
sluit straks prima aan bij je vervolgopleiding en wij helpen je 
daarbij.  Op die manier is leren niet alleen nuttig maar ook 
heel plezierig. En plezier heb je echt nodig om het beste uit 
jezelf te halen! 

SAmen veRdeR kOmen dAn gedACHt!
Samen met anderen haal je het beste uit jezelf. Samen leer 
je beter, ontwikkel je je makkelijker en groei je op als mens. 
Het Comenius College is een christelijke school. Voor ons 
is iedereen uniek en we respecteren en waarderen dan ook 
de verschillen tussen mensen. Dat betekent dat wij om-
zien naar elkaar. Als je bij ons op school komt  sta je er niet 
alleen voor. Samen gaan wij voor hetzelfde doel en we helpen 
elkaar als dat nodig is. Want het gaat bij Comenius om meer 
dan alleen het behalen van dat welbegeerde papiertje. Het 
betekent ook dat wij onze kennis en ervaring met jou willen 
delen en zo ook van jou willen leren.Wij vertrouwen erop dat 
jij je voor de volle honderd procent inzet. Opgroeien en een 
diploma halen, dat doe je niet alleen. Dat doe je samen!

Als je Comeniustijd voorbij is, wacht er een dynamische 
wereld vol uitdagingen op je. Voor jou is dat geen probleem. 
Je zal er vol vertrouwen in stappen. 

Wij zijn benieuwd hoe ver jij kunt komen! 

Joany Krijt
Rector

WAAROm KIES JIJ 
VOOR HEt COmENIUS?
“HOe veR kun JiJ kOmen?” Dat is de vraag waar wij ons 
mee bezig houden als je kiest voor het Comenius College. 
Wij geloven er in dat je het beste leert als je doet wat je leuk 
vindt. Daarom kun je bij ons kiezen voor de richting die bij jou 
past. Als je sportief bent, kies je bijvoorbeeld voor onze mavo 
of havo Sportfocus in Rotterdam. Of als je weet dat je tech-
nisch ingesteld bent, kies je voor ons Vakcollege techniek 
of voor tech+. Wil je straks in het buitenland studeren? Kies 
dan nu alvast voor ons tweetalig vwo. In deze brochure vind 
je alles terug over alle opleidingen bij ons op school!

JiJ bent JiJ!
Er is maar één zoals jij! Jij hebt je eigen talenten en wij 
helpen je om die te ontdekken en ontwikkelen. Dat kan alleen 
als we je goed leren kennen en daarvoor doen we dan ook 
moeite. Wen er maar aan dat het bij het Comenius altijd om 
jou gaat: er is volop aandacht voor jou.Dat zie je aan onze 
individuele begeleiding en het leerpad dat we samen met 
jou uitstippelen. Zo heb je straks niet alleen een diploma op 
zak, maar ook ruim voldoende bagage om je volgende stap te 
zetten. Wij willen dat je groeit op de manier die het beste bij 
jou past zodat je de wereld iets positiefs kunt brengen.

PLezieR!
Natuurlijk helpen we je bij het opdoen van kennis, maar 
om te groeien is meer nodig. Uitdagingen bijvoorbeeld, en 
herkennen wat goed, rechtvaardig en echt is en daarin je 
grenzen verleggen. En natuurlijk het ontdekken en ontwikke-
len van creatieve, academische, sportieve en sociale vaardig-
heden. Leer bijvoorbeeld om te debatteren, nieuwe sporten 
of ga op ontdekkingstocht door wetenschappelijke experi-

aan jou de keus!

Iedere vestiging heeft 
een eigen folder met 
veel meer informatie.

Wie was Comenius?      

Kijk snel op bladzijde 19!



Ruby, Sanne, Esmee, Rachel:“Alle docenten en mentoren houden rekening met je. Als je iets lastig vindt helpen ze je en dat is best fijn.”
4

Sven:
“Mijn eerste jaar 
op het Comenius 
was leerzaam én 
gezellig!”

Wij zijn 
Comenius!
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“Fietsen naar en van 
school doen wij altijd 
gezellig samen”

Robbin (oud-leerling, 
masterstudent media & 
journalistiek):
 “Op Comenius heb ik niet 
alleen Nederlands en ge-
schiedenis gehad, maar ook 
geleerd om samen te wer-
ken en met anderen om te 
gaan. Een waardevolle ba-
sis voor mijn toekomst.”

CAMEE:
“Bij de docenten ben ik welkom 
en vind ik een luisterend oor.”



PROfieLen
tijdens de eerste fase van het atheneum - de eerste drie  
jaar - volgen alle leerlingen dezelfde vakken. Vanaf het 
tweede jaar kies je er een vreemde taal bij: Duits, Frans of 
Spaans. In de tweede fase kies je een profiel. Bij Cultuur & 
maatschappij en Economie & maatschappij ligt de nadruk op 
vreemde talen. Bij Natuur & Gezondheid en Natuur & tech-
niek krijg je meer wiskunde en natuurwetenschappen. Welk 
profiel je kiest, is afhankelijk van je talenten, wensen  
en toekomstidealen.  

tyPiSCH COmeniuS
Afhankelijk van het advies van je basisschool en jouw eigen 
keuze, ga je naar een van de brugklassen: atheneum,  
havo/atheneum of tto (tweetalig atheneum). Het Comenius 
Lyceum Capelle biedt de complete atheneumopleiding van 
zes jaar én het tweetalig atheneum. Hier is een deel van 
het gebouw speciaal ingericht voor brugklasleerlingen: het 
Junior-Lyceum, met een aparte ingang en een eigen deel 
van het schoolplein. Ga je liever naar het Comenius College 
Nieuwerkerk? Dat kan, dan ga je na de onderbouw verder 

in Capelle. Kies je voor Comenius College Krimpen dan ga 
je na het tweede leerjaar naar het lyceum in Capelle. Welke 
vestiging het ook wordt, je kiest zeker voor een gezellige, 
fijne school waar je alle aandacht krijgt. Jij bent belangrijk en 
dat merk je!

Leuk!
Bij het Comenius College houden we van extra’s. Leuke ex-
tra’s zoals muziekavonden, disco’s en een Sinterklaas-actie
waarmee we goede doelen steunen, maar ook extra’s die met 
je studie te maken hebben. Je kunt bijvoorbeeld op school je 
huiswerk maken, in de brugklas maak je kennis met Spaans 
en Duits en in de bovenbouw ga je proefstuderen aan de 
universiteit. Wat we ook belangrijk vinden is dat je ervaring 
opdoet met het buitenland. In de onderbouw brengen we 
je daarom in contact met een leeftijdgenoot in het buiten-
land. Internationalisering maakt een zelfstandiger mens 
van je en je leert wat Europees burgerschap betekent. In de 
onderbouw gaan we een dag op excursie naar Duitsland of 
Frankrijk en in de bovenbouw maak je een onvergetelijke reis 
naar het buitenland.

Vwo is de afkorting van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. De naam zegt het al: het vwo 

is een opleiding die je voorbereidt op een studie aan de universiteit. Natuurlijk kan je met je diploma 

op zak ook een hbo- of een bedrijfs- of beroepsopleiding volgen. Het vwo duurt 6 jaar en kent 

verschillende vormen. Bij het Comenius College kan je terecht voor het atheneum en voor tweetalig 

vwo. Je doet eindexamen in negen vakken.

VWO
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 Comenius  Lyceum Capelle 
Het Comenius Lyceum Capelle 
heeft veel aandacht voor Europa, de 
wereld om ons heen, voor interna-
tionalisering. Daarom maak je al 
in de brugklas kennis met Frans, 
Spaans en Duits. In de bovenbouw 
ga je experimenteren in het science 
laboratorium, doe je mee aan inter-
nationale uitwisselingen en ga je op 
excursie naar het buitenland.

 Comenius College Krimpen
Op de vestiging Krimpen staan 
leerlingbegeleiding en contact met 
ouders hoog in het vaandel. In de 
brugklas volg je lessen Sport & cul-
tuur en in het kader van Sport & art 
wordt elke donderdagmiddag twee 
lesuren lang iets bijzonders gedaan: 
een tentoonstelling bezoeken of een  
bijzondere film naspelen. Leuk en 
leerzaam!

 Comenius College Nieuwerkerk
Uitdagend onderwijs, uitstekend 
mentoraat, veel aandacht voor 
cultuur, projectweken over inter-
nationalisering en in het tweede 
schooljaar de mogelijkheid om met 
Cambridge Engels te starten. Op 
het vwo in Nieuwerkerk bereiden 
wij je voor op de 21st century skills. 
Na 3 jaar stromen de leerlingen van 
het vwo door naar het Comenius 
Lyceum in Capelle.

Comenius College krimpen 
Comenius College nieuwerkerk          
Comenius Lyceum Capelle      
teCH+
 
Kies je voor tECH+ dan ben je de 
eerste twee jaren van het atheneum 
op ontdekkingstocht door technische 
en wetenschappelijke experimenten, 
gewoon op school! Aan de hand van 
thema’s werk je aan high-techprojec-
ten en -onderzoeken over bijvoorbeeld 
robotica, elektronica en drones. Je 
bezoekt het Science Center NEmO in 
Amsterdam en de technische Univer-
siteit in Delft. Voor meer informatie 
kijk in de folders van de vestigingen of 
download hem van www.comenius.nl /
folders

Comenius Lyceum Capelle 
tweetalig onderwijs (tto)

the world at your feet... Is dat ook 
jouw motto? Zie jij jezelf als wereld-
burger en heb je gevoel voor talen? 
Wil je later misschien studeren of 
werken in het buitenland? Ben je 
een doorzetter die wel houdt van een 
uitdaging? Dan is tto jouw opleiding. 
In de onderbouw is minstens de helft 
van al je lessen in het Engels. Die 
periode sluit je af met het examen 
Cambridge Advanced English. 

Na de onderbouw kan je verder met 
tto of het ‘gewone’ atheneum. Ga je 
verder, dan volg je in leerjaar 5 en 6 
het International Baccalaureate pro-
gramma: een internationaal erkend 
taal- en literatuurprogramma voor 
leerlingen met een zeer goede be-
heersing van het Engels. Kies je voor 
tto, dan doe je zes jaar lang mee aan 
internationale projecten en uitwisse-
lingen: the world at your feet...! 

Lijkt het je wat en zit je in groep 
8? Kom dan met je ouders naar de 
informatieavond over tto. Je kunt in 
januari ook meedoen met de Early 
Learners, dan ontdek je snel of twee-
talig onderwijs echt bij jou past. Kijk 
op blz. 16 en 17 voor alle data. 

Vraag je meester of juf om je aan 
te melden, dan nodigen wij jou uit. 
mevrouw Van Vliet is teamleider van 
de brugklassen. Bel haar gerust als 
je vragen hebt (010-4595959). 
meer informatie:
www.comenius.nl /folders

Van de basisschool naar de middelbare school is een 
grote stap. Een nieuwe school, nieuwe vrienden, nieuwe 
leraren en een lesrooster waarbij je vaak van lokaal moet 
wisselen. Maar maak je geen zorgen: op het Comenius 
Lyceum Capelle maken we die stap wat kleiner. Speciaal 
voor alle brugklasleerlingen hebben wij het Junior Lyceum 
ingericht. Dit betekent dat je door een eigen ingang de 
school in komt en dat je een overblijfruimte met kluisjes 
hebt waar alleen maar brugklassers komen. Daarnaast 
is je mentor altijd dicht in de buurt. In ons nieuwe Junior 
Lyceum komt ons motto “Hoe ver kun je komen?” pas goed 
tot zijn recht. Hier kun je naast  de normale lessen ook 
meedoen aan activiteiten om elkaar te leren kennen en 
te ontdekken wat je zou kunnen bereiken. In een van de 
eerste weken is er een brugklaskamp, er zijn excursies, 
uitstapjes met je mentor en schoolfeesten. Kortom, in het 
Junior-Lyceum is van alles te doen en te ontdekken!

We zijn trots 
op ons junior-lyceum 



tyPiSCH COmeniuS
Of je nu kiest voor de havo in Capelle, Krimpen, Nieuwerkerk 
of Rotterdam, op al onze havo’s doen we zoveel mogelijk 
extra’s voor de leerlingen. Leuke extra’s en vooral ook extra’s 
waar je iets aan hebt. En echt, die zijn ook leuk! In het eerste 
jaar krijg je bijvoorbeeld Spaans en Duits en speciaal voor 
onze havisten hebben we een paar bijzondere richtingen. 
Wil je het bedrijfsleven in? Dan is het International Business 
College misschien iets voor jou. Ga je juist voor wetenschap 
en techniek? Kijk dan vooral eens hoe het zit met de tECH+ 
opleiding die je de eerste twee jaar van de havo kunt volgen.

PROfieLen
tijdens het derde leerjaar kies je een van de vier profielen: 
Cultuur en maatschappij, Natuur en Gezondheid, Economie 
en maatschappij of Natuur en techniek. Naast de vakken uit 
je profiel, volg je verplichte vakken zoals Nederlands en En-

gels en kies je een extra vak uit het vrije deel. Dat is bijvoor-
beeld een vak dat je interesseert, maar dat niet in je profiel 
zit. Als je na 5 jaar je havodiploma hebt gehaald, kun je door 
naar een opleiding aan het hoger beroepsonderwijs, het hbo. 
Ook kun je naar vwo 5 om door te gaan voor je vwo-diploma. 
Als je na drie jaar havo je overgangsbewijs naar de 4e klas 
hebt, kun je daarmee naar een opleiding aan het middelbaar 
beroepsonderwijs, het mbo.

de JuiSte keuS!
In het derde jaar begeleiden we je bij je profielkeuze voor de 
tweede fase. Wij vinden dat je ouders daarbij een belangrijke 
rol spelen. Daarom organiseren we al in november van het 
derde schooljaar een voorlichtingsavond. De mentoren die 
de leerlingen begeleiden vertellen dan uitgebreid over het 
traject van de profielkeuze. We willen natuurlijk allemaal dat 
jij de juiste keuze maakt, dus daar gaan we samen voor!

Havo
Havo is de afkorting van hoger algemeen voortgezet onderwijs. Het is de op een na hoogste  

opleiding van het voortgezet onderwijs en duurt vijf jaar. Als je op de havo zit, word je havist of 

havoër genoemd. In de eerste drie jaar volgt iedereen dezelfde vakken, dat noemen we de 1e fase. 
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We zijn trots op onze 
 

speciale opleidingen!

 Comenius College Rotterdam
Een gezellige school met veel 
persoonlijke aandacht. Er zijn drie 
havo-richtingen: Sportfocus, Inter-
national Business School en tech+. 
Bij Comenius College Rotterdam 
kun je extra begeleiding krijgen door 
pedagogen die je leren je werk te 
plannen om tot uitstekende resul-
taten te komen. Een van de belang-
rijkste afspraken tussen docenten 
en leerlingen is: We geven allemaal 
het beste van onszelf en we zijn er 
voor elkaar. Havisten stromen na 
de eerste twee jaar door naar het 
Comenius Lyceum in Capelle.

 Comenius Lyceum Capelle
Op het Comenius Lyceum is veel 
aandacht voor de wereld om ons 
heen, voor internationalisering. 
Daarom maak je al in de brugklas  
kennis met Frans en Engels. In de 
bovenbouw ga je experimenteren 
in het science laboratorium, doe je 
mee aan internationale uitwisse-
lingen en ga je op excursie naar het 
buitenland.

 Comenius College Krimpen
Op het Comenius College Krimpen 
kun je extra begeleiding krijgen door  
een pedagoog die je leert je werk te 
plannen en organiseren. In de brug-
klas volg je lessen Sport & Cultuur.

Havisten en vwo leerlingen stromen 
na de eerste twee jaar door naar het 
Comenius Lyceum in Capelle.

 Comenius College Nieuwerkerk
Er is veel persoonlijke aandacht voor 
de leerlingen doordat wij uitstekende 
mentoren hebben in Nieuwerkerk. 
Je gaat in de eerste en in de twee-
de op kamp, we organiseren een 
projectweek over internationalisering, 
er is veel aandacht voor cultuur en er 
worden gave schoolfeesten georga-
niseerd. Nieuwerkerk is kleinschalig, 
overzichtelijk en biedt de leerlingen 
veel mogelijkheden. Havisten stromen 
na de eerste drie jaar door naar het 
Comenius Lyceum in Capelle.

Comenius Lyceum Capelle 
international business College

Kies jij aan het eind van 3-havo voor 
het profiel Economie & maatschap-
pij, dan is het International Business 
College wellicht geschikt voor jou. 
Het is hard werken, want je besteedt 
nog maar tachtig procent van de tijd 
aan je havo-opleiding. In de volle dag 
die overblijft, volg je een program-
ma waarin je onder meer belangrijke 
ondernemersvaardigheden opdoet, 
en je start je eigen onderneming.
Bij een goed resultaat ontvang je het 
door het ministerie van Economische 
Zaken erkende IBC-certificaat en het 
IBC-diploma. Vraag naar de folder van 
de vestiging of download hem van www.
comenius.nl /folders.

Comenius College Rotterdam 
Comenius College krimpen 
Comenius College Nieuwerkerk     
Comenius Lyceum Capelle 
teCH+

tECH+ is voor iedereen die gek is op 
techniek, graag alles onderzoekt of 
het liefst uitvinder wil worden. twee 
jaar lang ben je op ontdekkingstocht 
door technische en wetenschappelij-
ke experimenten, gewoon op school! 
Aan de hand van thema’s werk je aan 
high-techprojecten en -onderzoeken 
over bijvoorbeeld robotica, elektro-
nica en drones. Je bekijkt exposities 
over techniek en maakt kennis met 
mensen die in de techniek werken. 
Je bezoekt bijvoorbeeld het Scien-
ce Center NEmO in Amsterdam en 
de technische Universiteit in Delft. 
Vraag naar de folder van de vestiging  
of download hem van www.comenius.
nl/folders.

Comenius College Rotterdam 
Sportfocus

Ga je in Rotterdam naar de havo en 
ben je gek op bewegen? Dan zit je 
goed, want je gaat naar een gecertifi-
ceerde Gezonde School. Wil je nieuwe 
en bijzondere sporten ontdekken, 
meedoen aan competities? Dan kies 
je voor Sportfocus. Je krijgt dan in  
1- en 2-havo 100 lesuren sport. Je 
gaat bodyboarden, krijgt judo- en 
snorkelles, je gaat schaatsen, leert 
freerunnen en nog veel meer. Vraag 
naar de folder van de vestiging of 
download hem van www.comenius.
nl/folders.

9



Jij groeit op in een wereld vol digitale mogelijkheden. Bij 

het ontbijt check je je Instagram en op weg naar school 

krijg je via Snapchat berichtjes van je vrienden. Tijdens 

de vakantie maak je opnames vanuit de lucht met je 

drone. Maar hoe werkt dat eigenlijk allemaal? Dat kom 

je te weten bij het vak Tech+! Op het Comenius krijg je 

op mavo, havo, vwo en tto het vak Tech+. Een halfjaar 

lang ga je twee uur in de week aan de slag met allerlei 

moderne zaken. Zo krijg je les over hoe je het beste om 

kunt gaan met social media, probeer je je eigen raket te 

ontwerpen en ga je vliegen met drones. Als het goed is 

ben jij na het volgen van Tech+ klaar voor de beroepen 

van de toekomst!
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SOCiAL mediA
Misschien ben jij gewend aan Face-
book, Instagram en Twitter. Wij in elk 
geval wel. We stimuleren het gebruik 
van social media en leren je hoe je er 
verantwoord mee omgaat. Zoek onze 
vestigingen maar eens op op Face-
book!

webSite
Onze website is responsive waardoor 
je hem ook heel makkelijk op je smart-
phone of tablet kunt bekijken. Ook in 
de lessen maken we veel  gebruik van 
digitale middelen. Er hangt een digi-
bord in alle lokalen.

Jij bij de tijd, wij bij de tijd. Daarom hebben al onze scholen wifi. Je kunt 

binnen het Comenius dus overal in de school met je eigen tablet, smart-

phone of laptop aan het werk. Kies je voor de International Business 

School in Rotterdam? Dan werk je zelfs met een iPad in de lessen!

Bring your own device

i
neens is het kleine kind ‘groot’ en gaat het naar 
de middelbare school. Dat is nogal wat! Wij van 
het Comenius College staan klaar om daarbij te 
helpen. We willen elk kind leren om goed te leren 
en een plek te vinden in de samenleving. Het 
brugklasjaar begint met een introductieprogram-

ma, daarna gaan de leerlingen een paar dagen op kamp 
met hun mentoren en de juniormentoren. In de loop van 
het jaar organiseren docenten samen met de leerlingen 
allerlei activiteiten die  buiten het rooster vallen, zoals 
dans, toneel, decor, maar ook excursies en schoolfeesten. 
Ouders kunnen de vorderingen van hun kinderen volgen 
via het ouderportaal op www.comenius.nl. 

Heeft u vragen?
Stuur dan een mail naar mail@comenius.nl of bel met één 
van de vestigingen.

nAAR de bRugkLAS!
DE IDENtEIt 
VAN HEt COmENIUS
Het Comenius College is een chris-
telijke school. Onze christelijke 
identiteit zie je terug in de manier 
waarop we met elkaar omgaan, de 
sfeer, de dagopeningen, de vieringen 
van christelijke feestdagen, acties 
voor goede doelen en het wekelijkse 
godsdienstonderwijs. 
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ALLemAAL nieuw! 
Van de basisschool naar de middelbare school is een grote 
verandering. Een nieuwe school, een kluisje, een lesrooster. 
Allemaal nieuw! Wij maken voor jou de overgang zo makke-
lijk mogelijk:
-  In het Comenius Lyceum Capelle is een deel van het ge-

bouw speciaal ingericht voor de brugklasleerlingen. Daar 
vind je ook je eigen kluisje en natuurlijk ook je teamleider. 
Jullie hebben zelfs een aparte ingang en een deel van het 
schoolplein is alleen voor jullie bestemd. Wij noemen dit 
het Junior-Lyceum.

 -  Huiswerk maken moet je leren, daarom kan dat onder 
toezicht gewoon op school.

-  Al voor de zomervakantie maak je kennis met je klas en  
je mentor.

-  Na de zomervakantie maak je eerst kennis met je nieuwe 
school, daarna ga je drie dagen op kamp. Zo leer je elkaar 
en je mentor echt goed kennen.

Je eigen mentOR én een JuniORmentOR
Elke klas op school heeft het hele jaar dezelfde mentor. Je 
kunt je mentor vergelijken met de meester of juf op de basis-
school. Uitgezonderd op het Comenius College Rotterdam, 
hebben alle brugklassen ook twee juniormentoren. Dat zijn 
leerlingen uit het derde jaar of hoger die jou en je klasge-
noten helpen om je thuis te voelen op school. Zij weten uit 
ervaring hoe het is om in de brugklas te zitten en je kunt ze 
dan ook van alles vragen. De juniormentoren begeleiden ook 
activiteiten en gaan mee op kamp.

PeSten iS niet COOL
Pestgedrag past niet bij onze school, daarom hadden we 
hier het liefst opgeschreven dat er op het Comenius College 
niet wordt gepest. Helaas is dat niet zo, op elke school wordt 
gepest. Wij beloven je wel dat alle docenten pesten altijd 
serieus nemen. Daarom zeggen wij: praat erover als je wordt 
gepest. Kies iemand die jij vertrouwt en lucht je hart, ook 
als het zo ernstig is dat je je bedreigd voelt. Op school kun 
je altijd vertrouwen op je mentor. Durf je er toch niet over 
te beginnen, schrijf dan een kort briefje voor je mentor. Die 
komt daar snel op terug en gaat je zeker helpen. Jij moet je 
goed voelen op het Comenius College!

meePRAten en meebeSLiSSen
De leerlingenraad geeft de directie van het Comenius Colle-
ge advies over allerlei onderwerpen. Je kunt ook lid worden 
van een klankbordgroep en zo je mening geven over de 
school. De directie en de docenten zijn er blij mee!

Alles weten over het Comenius College?  

Kijk op www.comenius.nl. Alle folders van de 

vestigingen en de gids van Comenius zijn te 

downloaden van www.comenius.nl/folders

OUDERACADEmIE
Twee avonden per schooljaar 
nodigen we ouders van de pre-havo 
leerlingen uit om kennis te maken 
met de schoolvakken en de daarbij 
behorende lesmethoden. Daar-
naast kunnen ouders zich aanmel-
den voor cursussen over puberteit, 
alcohol en drugs, computergebruik 
en -misbruik, dyslexie, maar 
bijvoorbeeld ook over ‘nieuwe 
wiskunde’, het plannen en leren van 
huiswerk.

LOS-mODEL
Op het Comenius College werken 
we met het LOS-model. Leerlin-
gen, Ouders en School zijn hierin 
alle drie even belangrijk. Wij gaan 
er daarom vanuit dat alle drie in-
tensief willen samenwerken om de 
kans op succes voor elk zo groot 
mogelijk te maken.  Meer weten? 
Kijk op www.comenius.nl

DE IDENtEIt 
VAN HEt COmENIUS
Het Comenius College is een chris-
telijke school. Onze christelijke 
identiteit zie je terug in de manier 
waarop we met elkaar omgaan, de 
sfeer, de dagopeningen, de vieringen 
van christelijke feestdagen, acties 
voor goede doelen en het wekelijkse 
godsdienstonderwijs. 



Mavo
Heb jij een vmbo-tl advies, dan is de mavo voor jou dé opleiding. Hoe dat zit? Simpel: vmbo-tl is 

de officiële naam van de opleiding, maar het Comenius College heeft besloten om de term mavo te 

gebruiken. Daarmee maken we duidelijk dat het gaat om een vooral theoretische opleiding waarbij 

geen sprake is van praktijkvakken. Op je diploma staat straks wel de officiële naam vmbo theore-

tische leerweg. Met dat diploma op zak kan je naar de havo of naar niveau 4 van het mbo.

SeCtORen
Aan het eind van 3-mavo kies je voor een ‘sector’, ofwel 
een studierichting. Er zijn er vier: techniek, economie, 
zorg & welzijn en groen. Je doet eindexamen in zeven 
verplichte vakken, waaronder Nederlands, Engels en  
maatschappijleer, en keuzevakken uit de sector waarvoor 
je kiest.

ben JiJ geSCHikt?
Wij kijken natuurlijk naar het advies van je basisschool 
maar voor een succesvolle mavocarrière is meer nodig. 
Ambitie bijvoorbeeld, en de wil om actief mee te den-
ken tijdens de lessen. Voel je je verantwoordelijk voor je 
schoolprestaties en maak je je huiswerk? Ben je niet bang 
om fouten te maken en hou je van samenwerken? Dan ben 
je wat ons betreft geschikt!

fOCuS OP JOuw tALent
Of je nu in Capelle, Nieuwerkerk, Krimpen of Rotter-
dam naar de mavo gaat, van de brugklas tot en met het 
examenjaar heb je regelmatig met dezelfde docenten 
te maken. Dat is prettig, want daardoor weten ze wat jij 
belangrijk vindt en kunnen ze je waar nodig helpen. In 
de brugklas leren ze je goed kennen waardoor ze vanaf 
2-mavo kunnen focussen op jouw talenten, toekomst- 
wensen en mogelijkheden.

tyPiSCH COmeniuS
Wij zijn voortdurend op zoek naar jouw talenten, en hoe  
je die kunt gebruiken bij je studie en je voorbereidingen  
op je vervolgstudie. Dat is goed nieuws voor je ouders, 
maar jij wilt natuurlijk ook weten hoe bijzonder zo’n Co-
menius-mavo is. Goeie vraag! 
Geloof ons maar, het is echt heel leuk! Belangrijk is dat je 
op het Comenius mag zijn wie je bent, jouw eigen per-
soonlijkheid. Je krijgt les in een mooi gebouw, leert om 
na te denken over belangrijke dingen in je leven, mento-
ren zorgen ervoor dat je je snel thuisvoelt op school, op 
bepaalde dagen mag je je huiswerk op school maken, je 
gaat op kamp, er zijn excursies, je doet leuke dingen met 
je klas en je mentor en er is veel aandacht voor sport, 
kunst en cultuur. Eigenlijk is er teveel leuk om hier op te 
noemen. Hoe leuk is dat! Wil je er foto’s bij? Kijk dan op 
www.comenius.nl of op onze facebookpagina’s. Doen!

AngLiA - veRSteRkt engeLS

Heb je op de basisschool al aardig wat Engelse les 

gehad, dan is dit jouw uitdaging: op alle Comenius- 

mavo’s bieden we in de eerste drie leerjaren Anglia 

(versterkt Engels) aan. Het Anglia-certificaat is een 

internationaal erkend diploma waarvan je later veel 

plezier hebt. Meer weten? Kijk op www.anglianet-

work.eu. Vraag naar de folder van de vestiging of 

download hem van www.comenius.nl/folders

12
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 Comenius College Krimpen
Op deze vestiging maak je je definitieve 
schoolkeuze aan het eind van het twee-
de leerjaar. Alle brugklassers volgen  
in Krimpen lessen Sport & Cultuur. Je 
leert bijvoorbeeld dansen, krijgt kookle-
sen en je gaat naar een museum.

 Comenius College Rotterdam
Een gezellige school met brugklassen 
voor IBS, Sportfocus, tech+ en pre-
havo. Speciaal voor jou zijn er allerlei 
workshops. Wil je je talent laten zien of 
horen, dan kun je in november optreden 
tijdens Comenius Got talent. 

Bij problemen door bijvoorbeeld dys-
lexie, dyspraxie of dyscalculie staan de 
twee schoolpedagogen klaar om je te 
helpen.

 Comenius College Nieuwerkerk
We vinden het belangrijk om het creatief 
denken te stimuleren! Zo hebben we 
lessen techniek en muziek, tekenen en 
beeldende vorming. 

 Comenius Mavo Capelle
Een splinternieuw, duurzaam en ener-
giezuinig gebouw met de nieuwste (digi-
tale) mogelijkheden. Zowel op de mavo 
als op de pre-havo is er veel aandacht 
voor sport en cultuur. Je gaat mee met 
klassenuitjes en bezoekt muziekavon-
den, excursies en discoavonden. Het 
Comenius Lyceum Capelle ligt naast 
de mavo en de pre-havo, dus als je 
doorstroomt naar de havo, loop je zo  
het Lyceum in.

We zijn trots op onze special
e  

opleidingen!

Comenius College Rotterdam 
Sportfocus

Ga je in Rotterdam naar de mavo en 
ben je gek op bewegen? Dan zit je 
goed, want je gaat naar een gecertifi-
ceerde Gezonde School. Per jaar krijg 
je minstens 100 uur extra sport! Wil je 
nieuwe en bijzondere sporten ontdek-
ken, meedoen aan competities? Dan 
kies je voor Sportfocus. Je krijgt dan 
in 1- en 2-mavo extra lesuren sport. 
Je gaat bodyboarden, krijgt judo- en 
snorkelles, je gaat schaatsen, leert 
freerunnen en nog veel meer. Vraag 
naar de folder van de vestiging of 
download hem van www.comenius.
nl/folders

Comenius College Rotterdam 
international business School

Weet je nu al dat je later het be-
drijfsleven in wilt, of je eigen bedrijf 
wilt starten? Dan is de International 
Business School jouw opleiding. Je 
haalt je mavo-diploma en tegelijk 
bereid je je voor op een carrière als 
ondernemer of manager. Daar horen 
ook excursies bij, gastlessen, projec-
ten en jouw eigen businessacties. We 
maken gebruik van ipads en 15% van 
je lestijd is bestemd voor business. 
Vraag naar de folder van de vestiging 
of download hem van www.comenius.
nl/folders

Comenius College krimpen 
Comenius College Rotterdam 
Comenius mavo Capelle 
Comenius College nieuwerkerk 
teCH+

Heb je mavo-advies en ben je gek op techniek? Ben je 
een onderzoeker? Een uitvinder? Kies dan voor tech+. 
Dan ben je twee jaar lang op ontdekkingstocht door 
technische en wetenschappelijke experimenten, ge-

woon op school! Aan de hand van thema’s werk je aan 
high-techprojecten en onderzoeken over bijvoorbeeld 
robotica, elektronica en drones. Je bekijkt exposities 
over techniek en maakt kennis met mensen die in de 
techniek werken. Je bezoekt het 
Science Center NEmO in Amsterdam en de technische  
Universiteit in Delft. meer weten? Vraag naar de 
folder van de vestiging of download hem van www.
comenius.nl/folders

Comenius College krimpen 
Comenius College Rotterdam 
Comenius mavo Capelle 
Comenius College nieuwerkerk 
pre-havo

Heb je mavo-advies (vmbo-tl) en 
vindt je basisschool dat je zou kunnen 
doorstromen naar de havo? Dan is de 
pre-havo voor jou wellicht de beste 
keuze. De pre-havo duurt drie jaar. 
Je krijgt havovakken met extra hulp 
bij de verplichte eindexamenvakken. 
Daarna stap je over naar 4-havo van 
Comenius Lyceum Capelle. Is dat toch 
niet haalbaar, dan ga je naar 4-mavo in 
Rotterdam, Krimpen, Capelle of Nieu-
werkerk aan den IJssel. Je doet eind-
examen in acht vakken (of meer als 
je wilt en kunt) en stroomt door naar 
havo-4 of je kiest voor een mbo-4-op-
leiding. Wil je meer weten? Vraag naar 
de folder van de vestiging of download 
hem van www.comenius.nl/folders



Ontdek waar jij goed in bent!

Dus jij zit niet graag stil? Je vindt praktijkvakken het 
leukst? Je schooladvies is vmbo-basis of -kader? Dan 
zit je goed bij het Comenius Beroepsonderwijs want dat 
is bedoeld voor echte doeners die graag een vak willen 
leren. Lang achter elkaar op je stoel zitten doe je niet, 
want de theorielessen en de praktijkopdrachten wisse-
len elkaar af. tijdens je opleiding werken we samen aan 
jouw toekomst. We helpen je om te ontdekken waar je 
goed in bent en welk beroep het beste bij je past. Je haalt 
je vmbo-diploma en na je opleiding stroom je door naar 
een mbo-opleiding of ga je aan het werk. Je leert ook om 
zelfstandig te werken: later als je een baan hebt, of als je 
verder leert op het mbo, wordt dat ook van je verwacht.
Je kunt kiezen uit drie richtingen:
 
 veelzijdig vakkundig
 vakcollege mens & dienstverlenen 
 vakcollege techniek

 
Veelzijdig Vakkundig
Deze opleiding is geschikt als je van alles interessant 
vindt en nog niet kunt kiezen. De opleiding duurt vier jaar. 
In die tijd ontdek je welk beroep bij jou past zodat je met je 
vmbo-diploma direct kunt doorstromen naar de voor jou 
perfecte mbo-beroepsopleiding op niveau 2, 3 of 4. 

tALent & OntwikkeLing
De eerste twee jaren leer je tijdens het vak talent & 
ontwikkeling van alles over verschillende beroepen. Je 
maakt opdrachten en ontdekt hoe het is om zo’n beroep te 

hebben. Zo ontdek je van elk van die beroepen of het bij je 
past en of je er de kwaliteiten voor hebt. Natuurlijk krijg 
je ook andere vakken zoals Nederlands, Engels, mens & 
maatschappij, wiskunde, biologie, drama en gymnastiek. 
Want ook dat hoort er bij.

kLAAR vOOR Het mbO
In het derde leerjaar wordt het vak talent & ontwikkeling 
uitgebreid naar de praktijk. Je gaat op stage om in de 
praktijk te brengen wat je hebt geleerd. In leerjaar 3 en  
4  werk je aan het examenprofiel Dienstverlening &  
Producten (D&P). Hierbij wordt veel tijd besteed aan  
jouw toekomstige carrière en beroep. Wij noemen dat 
loopbaan- en beroepsoriëntatie (LOB). Na vier jaar stroom 
je door naar het mbo. tegen die tijd weet je zeker wat je 
kunt en wat bij jou past. Daar hebben we samen naartoe 
gewerkt. Je bent er helemaal klaar voor! 
 
Vakcolleges
Weet jij nu al welke richting je op wilt? Dat is mooi, want 
dan kan je direct al kiezen voor één van onze vakcolleges: 
Mens & Dienstverlenen of Techniek. Welke Vakcollege je 
ook kiest, vanaf het eerste jaar krijg je meteen tien uur 
per week beroepsgerichte praktijklessen! Je gaat op 
bezoek bij instellingen en bedrijven en mensen uit de 
praktijk komen gastlessen geven. Best spannend en heel 
boeiend om te zien hoe het er ‘in het echt’ aan toegaat. 
Jij gaat natuurlijk helemaal voor de praktijk, maar daar-
naast krijg je ook andere vakken zoals Nederlands, Engels, 
mens & maatschappij, wiskunde, biologie, drama en gym-
nastiek.    lees verder op pagina 15

14

vmbo basis of kader, beroepsonderwijs met of zonder 

 leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)VMBO
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Welkom!

ALLemAAL nieuw! 
Van de basisschool naar de middelbare school is een grote 
verandering. Je gaat naar een nieuwe school, je krijgt een 
kluisje, er is een lesrooster en tegen de juffen en meesters 
zeg je meneer of mevrouw. Allemaal nieuw! Op het Come-
nius Beroepsonderwijs maken we de overgang zo makkelijk 
mogelijk:
-  van je mentor krijg je meerdere vakken in je eigen klaslo-

kaal (het thuislokaal), net als op de basisschool
-  al voor de zomervakantie maak je kennis met je klas en je 

mentor.
-  na de zomervakantie ga je samen met de klas en je men-

tor de school leren kennen en... drie dagen op kamp! Zo 
leer je elkaar pas echt goed kennen.

we HeLPen een HAndJe
Niet iedereen leert even makkelijk. Dat weten wij maar al 
te goed en daarom helpen we je een handje. Als dat nodig 
is natuurlijk. tijdens de huiswerkondersteuning kun je op 
school je huiswerk maken. En als je iets niet begrijpt, helpt 
de docent je natuurlijk. Elke week is er een begeleidingsuur 
waarbij een vakdocent extra uitleg geeft. En net als op de 
basisschool is er voor bijzondere leerproblemen remedial 
teaching.

Wat dacht je van een gastles van een politieagent of 
van iemand van de Nederlandse Spoorwegen? Hoe 
leuk is het om een restaurant te bezoeken? Een 
zorginstelling of een voetbalstadion ? Of een groot 
staalbedrijf zoals Hollandia? Dat gaan we doen!

SAmen met Het mbO
In de eerste twee leerjaren helpen we je om te ontdekken 
welke talenten je hebt en welke beroepen je leuk vindt. In 
het derde jaar ga je voor het eerst op stage en kies je voor 
een profiel dat bij jou past en dat een goede kans op werk 
biedt. In die richting leer je verder voor je mbo-diploma. In 
het vierde leerjaar werken we al samen met het mbo én 
haal jij je vmbo diploma!

menS & dienStveRLenen
Dit is hét vakcollege als je graag je handen uit de mouwen 
steekt en later graag met mensen wilt werken. Je wordt 
opgeleid voor een beroep in de dienstverlening, recreatie 
of de zorg. Volg je het vakcollege mens & Dienstverlenen, 
dan doe je examen in het profiel Zorg & Welzijn.

teCHniek
Als techniek voor jou een kwestie is van met veel plezier 
doen wat je leuk vindt, kies dan voor het vakcollege tech-
niek. Je leert dan een echt vak waar je trots op kunt zijn, 
én je leert om zelfstandig te werken. De profielen in het 
Vakcollege techniek zijn: BWI (Bouwen, Wonen en Interi-
eur) en PIE (Produceren, Installeren en Energie).

vmbo basis of kader, beroepsonderwijs met of zonder 

 leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

kijk ook eens op govmbo.nl

We doen het samen

kOm Je kiJken?
Het Comenius Beroepsonderwijs zit in een prachtig nieuw 
gebouw. Het is een mooie school met fijne ruimtes om te le-
ren en te werken. Wij zijn er trots op en dat laten we je graag 
zien! Kom je kijken? Op blz. 16 en 17 staan alle gegevens 
over de informatieavonden en de open dag. Wil je weten 
hoe het is om écht op de middelbare school te zitten? Ben 
je benieuwd naar de vakken? Of wil je weten hoe het is om 
steeds van een andere docent les te krijgen? Kom dan een 
middagje meedoen. Na de ontvangst in de aula volg je een 
paar lessen. Daarna laten we je ons mooie nieuwe school-
gebouw zien. 
Op blz. 18 staan de gegevens. Geef je op door het formulier 
op de website in te vullen. Na aanmelding ontvang je direct 
een bevestigings e-mail.
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Comenius Mavo Capelle
Informatieavond (pre-havo):
van 19:00 tot 20:15 uur.  
cmc@comenius.nl

Comenius Lyceum Capelle
Informatieavond tweetalig 
onderwijs (tto): 
van 19:00 tot 20:15 uur (aan-
melden via clc@comenius.nl 
of 010 459 59 00)

Comenius Lyceum Capelle
Early Learners Lessen (tto):
van 08:25 tot 12:00 uur, 
verzamelen om 08:10 uur 
(aanmelden door basisschool 
via clc@comenius.nl)

Comenius College  
Rotterdam 
Meeloopmiddag (Internatio-
nal Business School, Tech+  
en Sportfocus):
van 13:30 tot 15:30 uur (aan-
melden via ccr@comenius.nl 
of 010-286 24 22)

Alle vestigingen
AANMELDEN
van 16:00 tot 20:00 uur 

Comenius College Krimpen
Informatie- en openlesavond 
profielen:
van 19.00 tot 21.00 uur (aan-
melden via cck@comenius.nl)

Alle vestigingen
OPEN DAG
van 15:00-20:00 uur.

Comenius Lyceum Capelle
Comenius Mavo Capelle
Comenius Beroepsonderwijs 
Capelle
Meeloopmiddagen Capelle 
aan den IJssel Lijstersingel
van 13:30 tot 15:30 uur (aan-
melden via clc@comenius.nl 
of voor het beroepsonderwijs 
via cbc@comenius.nl)

Comenius College  
Nieuwerkerk
Meeloopmiddag voor nieuwe 
brugklasleerlingen die niet 
met hun school naar een 
meeloopmiddag komen. Van 
13.30 tot 15.15 uur (aanmel-
den via ccn@comenius.nl)

Comenius College Krimpen
Meeloopmiddag
van 13:30 tot 15:30 uur (aan-
melden via cck@comenius.nl  
of 0180-59 15 00)

Alle vestigingen
OPEN DAG LIGHT 
van 17:00-19:00 uur.
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Comenius College  
Nieuwerkerk
Informatie en openlesavond  
(alle opleidingen):
van 19.30 uur tot 21.00 uur
ccn@comenius.nl 

Comenius Lyceum Capelle
Open lesavond:
van 19.30 uur tot 21.00 uur
clc@comenius.nl

Comenius College  
Rotterdam 
informatie- en openlesavond 
voor ouders en leerlingen
(alle opleidingen): 
van 19.00 tot 21.00 uur 
ccr@comenius.nl 

Comenius Beroepsonderwijs 
Capelle
Informatieavond:
van 19.00-21.00 uur
cbc@comenius.nl

Comenius College Krimpen
Open lesavond:
van 19.30 tot 21.00 uur
cck@comenius.nl

Comenius Beroepsonderwijs 
Capelle
Proefles/meeloopmiddag:  
van 13:30 tot 15:30 uur
Aanmeldformulier op de 
website van de vestiging 
onder groep 8.

18
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Kom je ook!
2017
25 januari

van 15:00 tot 20:00 uur

van 17.00 tot 19.00 uur 

Rondleidingen en mogelijkheid tot het stellen van vragen op alle vestigingen

Aanmelden voor schooljaar 2017-2018 kan op verschillende manieren.

- via www.comenius.nl/groep8/aanmelden

- persoonlijk aanmelden na telefonische afspraak met de betreffende vestiging  

- in alle vestigingen op 15 maart 2017 tussen 16.00 - 20.00 uur

23 februari

15 maart

Alle vestigingen
OPen dAg: 

OPen dAg LigHt:

AAnmeLden
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Contact
Comenius College nieuwerkerk (CCn)
Fresiaveld 20
2914 PN Nieuwerkerk aan den IJssel
t:  0180-440 470
E:  CCN@comenius.nl

MAVO/PRE-HAVO/HAVO/VWO
mavo, leerjaar 1 t/m 4  teamleider mw. A.E. Vries
pre-havo, leerjaar 1 t/m 3  teamleider dhr. B. Visser
havo/vwo, leerjaar 1 t/m 3  teamleider dhr. B. Visser
Tech+ mavo leerjaar 1  teamleider mw. A.E Vries

Comenius Lyceum Capelle (CLC)
Lijstersingel 18
2902 JD Capelle aan den IJssel
t:  010-459 59 59
E:  CLC@comenius.nl

HAVO/VWO/TTO
brugklassen     teamleider mw. A.M. van Vliet
tto, zesjarig tweetalig vwo  afdelingsleider dhr. R. de Knegt
vwo leerjaar 2 t/m 6  afdelingsleider dhr. R. de Knegt
havo leerjaar 2 t/m 3  teamleider dhr. R.J. Swartouw
havo leerjaar 4   teamleider mw. H.G.M. Steuten
havo leerjaar 5 en
International Business College  teamleider dhr. C.J. Jansen

Comenius mavo Capelle (CmC)
Lijstersingel 10
2902 JD Capelle aan den IJssel
t:  010-459 59 70
E: CmC@comenius.nl

MAVO/PRE-HAVO
alle opleidingen  teamleider dhr. M.P. van Oosterum
mavo leerjaar 1 t/m 4
pre-havo leerjaar 1 t/m4
Tech+ mavo leerjaar 1

Comenius College krimpen (CCk)
Boezemdreef 1
2922 BA Krimpen aan den IJssel
t:  0180-591 500
E: CCK@comenius.nl

MAVO/PRE-HAVO/HAVO/VWO
alle opleidingen  teamleider dhr. P.J. Bruggeman
mavo, leerjaar 1 t/m 4
pre-havo leerjaar 1
havo/vwo, leerjaar 1 en 2
Tech+ mavo/havo/vwo, leerjaar 1 en 2

Comenius College Rotterdam (CCR)
Kromhoutstraat 1-7
3067 AE Rotterdam
t: 010-286 24 22 
E:  CCR@comenius.nl

MAVO/PRE-HAVO/HAVO
alle opleidingen  teamleider dhr. B. Pellikaan
mavo leerjaar 1 t/m 4 
pre-havo leerjaar 1
mavo/havo, leerjaar 1 en 2
havo, leerjaar 1 en 2
International Business School mavo leerjaar 1 t/m 4
Sportfocus mavo/havo leerjaar 1 t/m 3
Tech+ mavo/havo leerjaar 1 en 2

Comenius beroepsonderwijs Capelle (CbC)
Lijstersingel 2
2902 JD Capelle aan den IJssel
t:  010- 459 59 00
E: CBC@comenius.nl

VMBO BASIS/VMBO KADER
Vakcollege Techniek   teamleider mw. T.S. Bachasing
Vakcollege Mens & Dienstverlenen  teamleider mw. I.M. Loef
Veelzijdig Vakkundig  teamleider dhr. J. van der Meer

 

Comenius College (algemene directie)
Lijstersingel 10
2902 JD  Capelle aan den IJssel
Postbus 797
2900 At  Capelle aan den IJssel 
mail@comenius.nl
www.comenius.nl
t: 010-459 59 79 / 010-459 59 73
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J
an Amos Comenius werd in 1592 ge-
boren in Moravië, het huidige Tsjechië. 
Hij studeerde in Duitsland theologie en 
filosofie. Na zijn studie ging hij terug 
naar zijn geboorteland en werd hij rector 

op een school. Tijdens zijn leven woonde hij in 
verschillende landen. De laatste jaren woonde hij 
in Amsterdam, daar overleed hij in 1670. 

Comenius had allerlei ideeën over onderwijs, hij 
bedacht nieuwe schoolsystemen en wilde dat alle 
kinderen naar school konden, jongens en meis-
jes, arm en rijk. Hij schreef een encyclopedie 
speciaal voor kinderen, met bij elk onderwerp 
een afbeelding. 

 
Comenius zei 

“...kinderen leren beter met voorbeelden dan 
met alleen woorden” 

en 

“... je kunt beter leren door iets te doen”.

Dankzij Comenius vinden wij het heel gewoon dat 
er plaatjes in onze boeken staan en dat we in de 
klas zelf uitvinden hoe iets werkt. Logisch dus 
dat we er trots op zijn dat onze school de naam 
draagt van Jan Amos Comenius!

“... onderwijzen van alles aan iedereen ...  
zodat alle jongeren ..., niemand  

uitgezonderd, op een vlotte, prettige  
en grondige manier geschoold worden...”

Wie was Comenius?




