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De vestiging van het Comenius College 
in Nieuwerkerk richt haar blik op de 
toekomst en biedt kinderen kansen 
om ‘hun dromen waar te maken’. Wij 
verzorgen modern onderwijs dat is 
afgestemd op de maatschappij waar 
uw kind deel van uitmaakt. We doen 
dit door het ‘goede uit het verleden’ te 
combineren met vernieuwend onder-
wijs. 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 
Lijstersingel 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. 

LAAGDREMPELIG
De laagdrempeligheid komt in alles 
terug. Van de openheid tussen leerlin-
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 behalve uit 
Nieuwerkerk ook leerlingen uit Moor-
drecht, Schollevaar, Zevenhuizen en 
Nesselande.

Blik op de toekomst



MAXIMALE ONTPLOOIING
In een prettige sfeer wordt er hard 
gewerkt om de leerlingen tot maximale 
ontplooiing te laten komen. Het Comenius 
College Nieuwerkerk staat bekend om 
zijn hoge slagingspercentage. 
Persoonlijke aandacht vinden we be-
langrijk in onze leerlingbegeleiding. Wij 
willen in  ons onderwijs recht doen aan 
de individuele 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 
worden afstemming en samenwerking 
met de ouders als onmisbaar beschouwd.

PRE-HAVO
De pre-havo is een route voor leerlingen 
die zeer gemotiveerd zijn en geïnteres-
seerd zijn in theorie. De leerling wil graag 
een havodiploma 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 ondersteunen. Aan het 
eind van het tweede leerjaar besluiten we 
of een leerling doorgaat naar pre-havo 3 of 
naar mavo 3.

TECH+
Tech+ is een vernieuwend grensver-
leggend bèta technisch vak voor de 
brugklasleerlingen. Het vak maakt 
hen enthousiast en nieuwsgierig voor 
technologie in een projectmatige en 



vakoverstijgende 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, digitale geletterdheid 
en een onderzoekende houding met be-
hulp van de nieuwste onderwijsontwik-
kelingen, zoals onderzoekend leren. Dit 
alles leidt tot een gewenste bijdrage aan 

de landelijke doelstelling om de keuze 
voor exacte vakken en technisch vervolg-
onderwijs te versterken en om leerlin-
gen voor te bereiden op de toekomst.

VERSTERKT ENGELS
Engels wordt steeds belangrijker in Ne-
derland, niet alleen in het bedrijfsleven, 
maar ook in het onderwijs. Op hogescho-
len en universiteiten zijn tegenwoordig 
de meeste studieboeken in het Engels. 
Steeds vaker worden colleges in het 
Engels gegeven. Wij vinden het belang-
rijk om onze leerlingen voor te bereiden 
op hun toekomst als wereldburger. Op 
het Comenius hebben we daarom Anglia 
(mavo) en Cambridge Engels (havo/vwo) 
ofwel ‘versterkt’ Engels!  Wij bieden de 
leerlingen de mogelijkheid om ieder jaar 
een erkend certificaat te behalen op hun 
eigen niveau.
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Informatie en openlesavond 
31 oktober en 16 november, 
aanmelden ccn@comenius.nl

Open dag 
31 januari 2018, 15.00-20.00 uur

Meeloopmiddag 
14 februari 2018, 13.30-15.00 uur 
Aanmelden via ccn@comenius.nl

Open dag Light 
22 februari 2018, 17.00-19.00 uur

Kom je kijken?


