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De vestiging van het Comenius College 
in Nieuwerkerk richt zijn blik op de toe-
komst en biedt kinderen kansen om ‘hun 
dromen waar te maken’. Wij verzorgen 
modern onderwijs dat afgestemd is op 
de maatschappij waar uw kind deel van 
uitmaakt. We doen dit door het ‘goede 
uit het verleden’ te combineren met ver-
nieuwend onderwijs. Zo zijn we steeds 
op zoek naar lesmethodieken die onze 
leerlingen nog beter voorbereiden op 
hun toekomst. 

OndeRwiJSniveAuS
Wij verzorgen onderwijs op mavo, havo 
en vwo niveau. Daarnaast bieden wij het 
unieke pre-havo traject aan. De havo en 
vwo-leerlingen vervolgen na het derde 
jaar hun studie op de vestiging Lijs-
tersingel in Capelle aan den IJssel. De 

mavoleerlingen ronden hun opleiding in 
Nieuwerkerk af. Zij kunnen examen doen 
in de sectoren economie, zorg en welzijn 
of techniek. 

PRe-HAvO
De pre-havo is een route voor leerlingen 
die zeer gemotiveerd zijn en geïnte-
resseerd zijn in theorie. De leerling wil 
graag een havo-diploma halen en is 
bereid daar hard voor te werken. U staat 
daar als ouder achter en bent in staat om 
uw zoon of dochter hierbij te ondersteu-
nen. Eind leerjaar twee besluiten we of 
een leerling doorgaat naar pre-havo-3 of 
naar mavo-3.
. 
LAAgdRemPeLig
De laagdrempeligheid komt in alles 
terug. Van de openheid tussen leerlin-

Blik op de toekomst



gen, ouders en docenten onderling, tot 
aan de overzichtelijkheid van de locatie 
in Nieuwerkerk. Vrijwel alle leerlingen 
van het Comenius College Nieuwerkerk 
komen met de fiets naar school. Dat is 
niet zo gek, want de school is per fiets 
goed bereikbaar. We hebben aardig wat 
leerlingen uit Nieuwerkerk, Moordrecht, 
Schollevaar, Zevenhuizen en Nesselande.

mAximALe OntPLOOiing
In een prettige sfeer wordt er hard 
gewerkt om de leerlingen tot maximale 
ontplooiing te laten komen. Het Comeni-
us College Nieuwerkerk staat bekend om 
zijn hoge slagingspercentage. Persoon-
lijke aandacht vinden we belangrijk in 
onze leerlingbegeleiding. Wij willen in 
ons onderwijs recht doen aan de individu-
ele mogelijkheden van elke leerling. Dat 
betekent het ontdekken en ontwikkelen 
van de talenten, maar ook het begeleiden 
bij eventuele belemmeringen. Wij dagen 
leerlingen op alle niveaus uit om het 
beste uit zichzelf te halen. Daarbij wordt 

afstemming en samenwerking met de 
ouders als onmisbaar gevonden. 
Onze leerlingen bereiden wij voor op de 
internationale samenleving en arbeids-
markt door hen uit te rusten met de 
benodigde kennis en vaardigheden.
Elk jaar zijn er internationaliserings-
projecten. Vorig jaar stond dat in het 
teken van China. Oud Nederlands 
kampioene Bettine Vriesekoop, die 
veel ervaring in China opgedaan heeft, 
bezocht onze school.

veRSteRkt engeLS
Do you like the English language? Do 
you already use English a lot because 
you listen to music, watch movies or 
play games? Would you like to learn 
even more English? Dan is Anglia (mavo) 
of Cambridge Engels (havo/vwo) ofwel 
‘versterkt’ Engels iets voor jou. Tot de 
herfstvakantie van het eerste jaar maak 
je kennis met ‘Anglia’. Aan het eind van 
deze periode maak je een toets om te 
bepalen op welk niveau je het examen 
kan halen. Het examen vindt plaats in juni 



van leerjaar één. Voor Cambridge Engels 
volg je de gewone lessen Engels en zal je 
eindcijfer bepalen of je het niveau hebt. 
De Cambridge lessen starten in leer-
jaar twee. Wil je meedoen met versterkt 
Engels en voor het examen gaan om een 
certificaat te halen, dan werk je tijdens 
één van de lessen Engels met een speci-
aal boek en oefen je op de computer.

teCH+

Tech+ is een vernieuwend grensver-
leggend bèta technisch vak voor de 
brugklasleerlingen. Het vak maakt 
ze enthousiast en nieuwsgierig  voor 
technologie in een projectmatige vak-
overstijgende leeromgeving waarbij 
de verbinding wordt gemaakt met het 
bedrijfsleven en technische vervolgoplei-
dingen. Het onderwijs bij Tech+ stimu-
leert bij leerlingen de ontwikkeling van 
21st century skills, digitaal geletterdheid 
en een onderzoekende houding m.b.v. de 
nieuwste onderwijsontwikkelingen zoals 
onderzoekend leren. Dit alles leidt tot 
een gewenste bijdrage aan de landelijke 
doelstelling om de keuze voor exacte 
vakken en technisch vervolgonderwijs te 
versterken en leerlingen voor te berei-
den op de toekomst.
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Fresiaveld 20
2914 PN Nieuwerkerk aan den IJssel
t   0180-440 470
e  CCN@comenius.nl
www.comenius.nl

informatie en openlesavond 
1 en 17 november van 19.30 - 21.00 uur
Aanmelden: ccn@comenius.nl

Open dag 
25 januari 2017 15.00-20.00 uur

meeloopmiddag 
8 februari 2017 van 13.30 tot 15.15 uur
Deze meeloopmiddag is voor nieuwe brug-
klasleerlingen die niet met hun school naar 
een meeloopmiddag komen. Graag aanmel-
den via de mail ccn@comenius.nl

Open dag Light 
23 februari 2017 van 17.00 -19.00 uur

Kom je kijken?


