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Welkom op Comenius Rotterdam, een 
kleinschalige, gezellige school met 
steengoed onderwijs en aandacht voor 
iedereen. In deze folder kun je veel 
te weten komen over ons uitgebreide 
onderwijsaanbod met International 
Business School, Sportfocus, Tech+, 
Anglia, pre-havo, gratis huiswerkklas, 
extra begeleiding en vele excursies. Als 
je voor onze school kiest zul je op allerlei 
manieren gaan ontdekken waar je goed in 
bent en welke richting je later wilt kiezen 
voor je vervolgopleiding. We noemen dat 
talentgericht werken. Daarnaast helpen 
we je om je schoolwerk te organiseren en 
goede resultaten te behalen zodat je trots 
kunt zijn op je resultaten. 
 
Een folder is nuttig om te 
lezen en bekijken, maar 
je weet pas echt wat je 
hier kunt meemaken als 
je ons bezoekt tijdens een 
van de meeloopmiddagen, 
openlesavonden of tijdens 
de Open Dag. Kom je ook? 
Op de achterkant van deze folder 
zie je het overzicht van al deze data. We 
kijken er naar uit je te ontvangen! Je vindt 
ons aan de Kromhoutstraat 1 in Alexan-
derpolder. 
 
Hartelijke groet namens alle leerlingen en 
medewerkers van Comenius Rotterdam,
M. van Sorge
Directeur

EEN BUSINESS-PROfIEL IN EEN  
ONDERNEMENDE STAD?
Weet jij nu al dat je later, misschien wel 
net al je ouders, een goede baan in het
bedrijfsleven wilt? 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. Hoe slim is dat! Weet jij van 
jezelf dat je zakelijk bent ingesteld? Hou 
je ervan om alles te onderzoeken en vind 
je het logisch om gebruik te maken van 
social media? Schrijf je dan in voor de 
meeloopmiddag.

ZO WERKT DE IBS
Economie is een belangrijk vak op de 

IBS, daaraan besteed je dan ook 
vijftien procent van je lestijd. 

Daar horen ook excursies, 
gastlessen, projecten en 
jouw eigen businessacties 
bij. De IBS neemt je mee in 

de wereld van managers en 
ondernemers en je ontdekt 

wat mensen succesvol maakt. 
Het IBS-programma bestaat uit 

verschillende modules waarvoor je stu-
diepunten krijgt. Per jaar heb je 11 van de 
12 punten nodig om door te kunnen naar 
het volgende jaar. 

WAAROM ONDERNEMERSCHAP?
Ondernemerschap is belangrijk voor 
de economische groei van een land. 
Daarmee vertellen we je niets nieuws. De 
Europese Commissie zegt er het volgen-
de over: ‘Onder ondernemerschap wordt 
iemands vermogen verstaan om ideeën 
in daden om te zetten. Het omvat creati-



viteit, innovatie en het nemen van risico’s, 
alsook het vermogen om te plannen en 
projecten te beheren om doelstellingen 
te verwezenlijken’. En dat is precies hoe 
de International Business School het 
ondernemerschap ziet. Op de IBS helpen 
we je bij het ontwikkelen van al die voor 
ondernemende leerlingen belangrijke 
kwaliteiten. 
 
toegevoegde waarde
Jij kunt misschien prima met geld om-
gaan, maar voor veel jonge mensen is dat
best lastig. Het IBS besteed hier uitge-
breid aandacht aan. Ook brengt de op-
leiding je in aanraking met economische 
beslissingen die uiteindelijk een positieve
invloed op je leven kunnen hebben. Zo in-

vesteer je nu al in je toekomst. Op de IBS 
leer je ook hoe belangrijk het is om goed 
te communiceren: gedachten uitwisselen, 
luisteren, praten, lezen en plezier maken 
met elkaar. Communiceren, presenteren 
en het opbouwen van een sterk netwerk 
zijn dan ook onlosmakelijk verbonden 
met het programma van de International 
Business School.

VOORBEELDEN  
VAN MODULES
• Geld, waarom eigenlijk?
• Inkomsten en uitgaven
• Productie
• Rotterdam
• Werk

DE KERN 
• Kennis verwerven
• Zakelijke vaardigheden
• Ondernemerschap bezoek
• Havenstad vol ondernemers
• Rechten en plichten

VOORBEELDEN
VAN ACTIVITEITEN 
• Bezoek aan DNB
• Bezoek handelsondernemingen
• Productiebedrijven
• Bezoek Port of Rotterdam
• Sollicitatiegesprekken

Voor onderne
mende leerli

ngen

      die hun
 toekomst 

   in eigen h
and willen nemen.

Jouw toekomst

 is Business!



YES, LEKKER vAAK SPORTEN! MEER 
DAN 100 UUR ExTRA SPORT PER JAAR!

Comenius Rotterdam is een gecerti-
ficeerde Gezonde School. Dat 
betekent dat er veel aandacht 
is voor jouw gezondheid. 
Je kunt ook workshops 
volgen, zoals streetdance, 
boksen en zelfverdediging.

SPORTfOCUS
Kies je voor het profiel 
Sportfocus, dan krijg je ruim 100 
uur per jaar extra sportlessen. Per week 
sport je twee uur extra en je ontdekt 
nieuwe en bijzondere sporten. Bovendien 
krijg je de kans om mee te doen met 
competities. Speciale Sportfocusdagen 
bezorgen je geweldige en onvergetelijke 
ervaringen. 

CHALLENGE!
Houd je van competitie dan is de Challen-
ge 010 echt wat voor jou! Eerst volg je een 

selectietraining voor
voetbal, basketbal, boksen of 

dans. Daarna kom je met 
het schoolteam uit in een 
competitie tegen andere 
scholen. Grijp die kans 
om uit te blinken! De beste 

teams van Rotterdam doen 
namelijk mee aan de Neder-

landse kampioenschappen. 
 
CLINICS EN UITDAGINGEN
Elk jaar zijn er op het Comenius College
vijf activiteitenweken. De Sportfocusleer-
lingen volgen dan hun eigen programma.
Je krijgt clinics en je probeert nieuwe,
uitdagende sporten uit. Op het program-

sportfocus



ma staan onder andere bodyboarden,
schaatsen, freerunning en waterskiën!

Wat je onder meer gaaat doen:
Het jaarprogramma bestaat uit de lessen
lichamelijke opvoeding en lessen Sport-
focus met daarbij onze specials:
In leerjaar 1
• Bodyboarden en tuben in Zoetermeer
• Judo
• Schaatsen in Dordrecht
• Snorkelen
• Alexanderspelen
• Albeda prestatieloop
• Albeda proefstuderen
• Challenge 010
• Cricket
• American football

In leerjaar 2
• Schaatsen in Dordrecht
• Waterskiën in Alphen a/d Rijn
• Outdoor valley
• Freerun
• Challenge 010
• Flagfootball
• Ultimate frisbee

sportfocus



TECHNIEK EN WETENSCHAP vOOR 
TECHNEUTEN-TO-BE

TECH+ BOORDEvOL TECHNIEK
TECH+ is voor iedereen die gek is op tech-
niek, graag alles onderzoekt of van
techniek zijn beroep wil maken. Twee
jaar lang ben je op ontdekkingstocht door 
technische en wetenschappelijke ex-
perimenten, gewoon op school!

TECHNIEK vAN NU EN DE 
TOEKOMST
Je verdiept je in de tech-
nologie 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, Ener-
gie 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 les-
sen, projecten en onderzoeken, maar ook 
excursies naar bedrijven en instellingen.

ExCURSIES
Buiten de schoolgebouwen is 

nog veel meer te leren over tech-
niek en wetenschap. Daarom trekken 

we er regelmatig op uit. We gaan bijvoor-
beeld 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 Universi-
teit in Delft. Andersom komen technische
experts uit het bedrijfsleven naar het
Comenius om over hun beroep te vertel-
len. 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
TECH+ op mavo-, havoniveau je aan een 
echte kickstart!

TECH+ doe je tijdens de eerste twee 
jaar van je mavo-, havo-opleiding. Naast 
TECH+ werk je aan je gewone vakken. 



Om door te kunnen naar het tweede jaar 
van TECH+, moet je voldoende punten 
scoren voor je projecten. Vanaf het derde 
leerjaar werk je nog steeds aan extra 
hightech-projecten. Verder ben je, net 
als de andere mavo-, en havoleerlingen, 
bezig met je gewone vakken, zodat
je daarvoor je diploma kunt halen.

tech+

Toegevoegde waarde van
TECH+
De wereld van techniek en 
wetenschap is uitdagend, 
afwisselend en biedt kansen 
aan creatieven, doeners en 
perfectionisten. TECH+ leert je 
niet alleen alles over techniek 
en wetenschap. Je leert ook 
samenwerken, presenteren
en elkaar successen gunnen.
Je ontdekt je talenten en die 
van je medeleerlingen waar-
door je nog beter kunt samen-
werken binnen een project!



WAT GA JIJ DOEN? MAvO Of
PRE-HAvO?

Bij het Comenius College kan het 
allebei. 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 bereidt je in vier 
jaar voor op het mavo-exa-
men. Ben je daarvoor ge-
slaagd, dan kan je verder studeren 
op mboniveau 4. Ben je geslaagd met 
minimaal een 6,8 voor het centraal eind-
examen, dan kan je ook overstappen naar 
leerjaar 4 van de havo. Via deze overstap 
kan je in zes schooljaren je havo-diplo-

ma halen. De pre-havo bereidt 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-di-
ploma halen! Je volgt dezelfde 

vakken als op de havo, maar 
je krijgt extra uren bij de 
verplichte eindexamenvak-
ken Nederlands, Engels en 
wiskunde. Pas aan het eind 

van het tweede jaar beslis-
sen we of havo voor jou haal-

baar 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.

Pre-havo



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..

Pre-havo



WE LOvE ANGLIA!
 
Spreek jij al een aardig woordje Engels
omdat je dat op de basisschool 
hebt geleerd? Dan hoef je op 
de mavo niet opnieuw te 
beginnen! Je kunt na-
melijk in de eerste drie 
mavo-leerjaren meedoen 
met Anglia, ofwel ‘Ver-
sterkt Engels’.
Doe er je voordeel mee, 
want wie goed Engels spreekt 
en schrijft heeft na de mavo een be-
langrijke voorsprong. Denk alleen al aan 
studeren of werken in het buitenland!

Aan Anglia doe je mee omdat je dat zelf
graag wilt, na de brugklas volg je de
lessen dan ook in je vrije tijd. Wil je 
meedoen met de examens en de Anglia-

certificaten halen, dan betaal je daarvoor 
examenkosten. Voor het eerste jaar is 
dat 1144,50. Dat bedrag betaal je nadat 

je bent ingeschreven voor een 
examen. Aan het begin van elk 

schooljaar kies je of je verder 
gaat met Versterkt Engels. 
De Anglia-certificaten zijn 
internationaal erkende 
diploma’s waarvan je ook 

later veel plezier hebt.

OUDERS OP SCHOOL!
Volg je in de brugklas het Anglia-pro-

gramma, dan ontvang je in het voorjaar
een uitnodiging voor een informatie-
avond. We vinden het belangrijk dat ook
je ouders of verzorgers meekomen! Jullie
horen dan meer over de examens, de
certificaten en het vervolg van Anglia in
leerjaar 2 en 3.



Anglia? Yes, Anglia. 
Zo werd Engeland 
vroeger genoemd. 
Een toepasselijke

naam dus voor zo’n
belangrijke opleiding.

Filmpje kijken? Ga naar 
Youtube en zoek naar Anglia-
network. Je vindt er van alles, 
van uitleg over grammatica tot 
liedjes die je helpen met de uit-
spraak en leuke filmpjes over
de summerschools die het 
Anglianetwerk organiseert.

anglia



Comenius College Rotterdam 

Contactpersonen:
Directeur dhr. van Sorge
Teamleider dhr. Pellikaan
Plv Teamleider mw. de Knegt
Plv Teameleider mw. Steenwijk

Kromhoutstraat 1-7
3067 AE Rotterdam
t  010 - 286 24 22  
e  CCR@comenius.nl
www.comenius.nl

Meeloopmiddag voor leerlingen
Open lesavond voor leerlingen en ouders
-  donderdag 10 november, 19.00-21.00 uur: 

informatie en openlesavond voor ouders 
en leerlingen

-  woensdag 18 januari, 13.00-15.00 uur: 
algemene meeloopmiddag voor leerlingen

-  donderdag 19 januari, 19.00-21.00 uur: 
informatie en openlesavond profielen voor 
ouders en leerlingen

-  woensdag 25 januari, 15.00-20.00 uur  
Open Dag

-  woensdag 23 februari, 17.00-19.00 uur 
Open Dag light 

Nieuwsgierig?

Kom kijken en leren

Kom je kijken?


