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Hoe ver kun jij komen?



De gebouwen van het Comenius Lyceum 
en de Comenius Mavo in Capelle liggen 
naast elkaar. Het zijn twee vestigingen die 
heel veel samenwerken. De brugklassen 
van de twee gebouwen starten samen 
in het Junior Lyceum. Dit betekent dat je 
samen met andere leerlingen van mavo-, 
havo- en vwo-niveau in hetzelfde gebouw 
start. In je eerste jaar volg je veel van je 
lessen in het Junior Lyceum, de plek waar 
je je eigen aula hebt en waar je je mentor 
kunt vinden. Voor sommige vakken, zoals 
beeldende vorming, techniek en gym, ga 
je het Lyceum in. Hierdoor wen je heel 
snel aan het grote gebouw dat bij de 
middelbare school hoort.

Op onze vestigingen kun je terecht 
als je een mavo-, havo- of vwo-advies 
hebt gekregen. Daarnaast hebben we 
bijzondere andere opleidingen, zoals 
tweetalig vwo, pre-havo en IBC. We 
doen veel aan internationalisering, dus 
er is een grote kans dat je al tijdens 
je middelbareschooltijd naar het 
buitenland kunt!

Comenius Lyceum Capelle 

en

 Comenius Mavo Capelle

Meer informatie over onze opleidingen, het 
Junior Lyceum en nog veel meer vind je in 
deze folder. Heb je nog vragen? Neem dan 
een kijkje op onze website, of kom langs op 
een van onze kennismakingsmomenten!



MAVO
Kom je naar de mavo in Capelle, dan  
start je in het Junior Lyceum. Daar heb je, 
samen met de brugklassers van (pre-)
havo, vwo en tto, je eigen plek in het 
gebouw. Als je na het eerste jaar naar 
mavo 2 gaat, wordt het mavogebouw 
naast het lyceum jouw thuisbasis.
In de brugklas krijg je natuurlijk 
de standaardvakken zoals Engels, 
geschiedenis, wiskunde en beeldende 
vorming. Daarnaast krijg je één uur 
per week het vak ‘leren leren’. Bij dat 
vak helpt je mentor je met het plannen 
van je huiswerk en er wordt uitgelegd 
hoe je toetsen moet voorbereiden. Ook 
volg je het vak Tech+. Daar ga je aan de 
slag met social media, drones en een 
raketlancering! 
In de vierde klas van de mavo ga je aan 
het begin van het jaar op reis naar een 
Europese stad. Dat vinden veel leerlingen 
één van de hoogtepunten van hun tijd op 
het Comenius!

PRE-HAVO
Krijg je een mavo/havoadvies van de 
basisschool en ben je heel gemotiveerd 
om je havodiploma te halen? Dat kan via 
de pre-havo op het Comenius!
Op de pre-havo krijg je les op havoniveau. 
Van de vakken Nederlands, Engels en 
wiskunde krijg je een uur extra per week. 
Daardoor word je beter geholpen op weg 
naar de bovenbouw van de havo. Na twee 
jaar op de pre-havo wordt er door het 
docententeam gekeken of je door kunt 
stromen naar havo 3, of dat het beter is 
als je naar mavo 3 gaat. 

Op de pre-havo vragen we niet 
alleen meer motivatie en inzet van 
de leerlingen. Ook je ouders helpen 
een handje mee. Zo komen je ouders 
naar extra ouderavonden, waar ze 
leren hoe ze jou kunnen helpen. De 
school, je ouders en jij tekenen een 
samenwerkingsovereenkomst, om te 
laten zien dat we er samen het beste uit 
willen halen!



HAVO/VWO
In havo/vwo 1 krijg je veel verschillende 
vakken. Naast de standaardvakken 
als Nederlands, wiskunde, 
aardrijkskunde en gym, krijg je een 
kennismakingscursus voor de vakken 
Spaans en Duits. Daarnaast heb je twee 
uur in de week Frans. Na het eerste 
leerjaar kies je twee van de drie moderne 
talen. 

Ook het vak Tech+ volg je in deze klassen. 
Als je naar de bovenbouw van havo of 
vwo gaat, ga je in het jaar voor je examen 
op buitenlandreis. Veel leerlingen vinden 
dit een van de hoogtepunten van hun 
middelbareschooltijd!

TTO
Ga je naar het atheneum en zoek je een 
extra uitdaging? Dan is het tweetalig 
onderwijs (tto) op het Comenius Lyceum 
Capelle misschien iets voor jou. Een 
groot deel van de lessen wordt in het 
Engels gegeven, waardoor je straks 
prima voorbereid bent op jouw plek in de 
internationale samenleving.

Hoe werkt het?
Verdeeld over verschillende vakken volg 
je in de eerste drie leerjaren minstens de 
helft van de lessen in het Engels. Je wordt 
voorbereid op een Cambridge-examen: 
Certificate of Advanced English (CAE), 
dat je in je vierde jaar aflegt. In het vijfde 
jaar doe je mee aan het International 
Baccalaureate examen, een internationaal 
erkend taal- en literatuurprogramma voor 
leerlingen met een heel goede beheersing 
van het Engels. In 2016 en 2017 deden 
leerlingen van het Comenius hieraan mee 
en ze haalden van alle scholen wereldwijd 
de hoogste score!

Wat maakt tto bijzonder?
Tweetalig onderwijs is boeiend én 
afwisselend. Je werkt bijvoorbeeld mee 
aan projecten die met meer vakken te 
maken hebben. 



Er zijn excursies en culturele 
bezoeken in binnen- en buitenland. 
Denk aan Engelstalig theater, een 
bezoek aan het Europees Parlement 
en stadsrondleidingen in het Engels. 
Daarnaast is internationalisering een 
belangrijk onderdeel van tweetalig 
onderwijs. Hierbij léér je niet alleen van 
alles over andere landen, maar ga je er 
ook naartóe. Zo ga je in klas 1 en 2 op 
reis naar Engeland, heb je in klas 3 een 
uitwisseling met een Europese stad en ga 
je in leerjaar 5 op internationale stage.

EARLY LEARNERS 
Wil je vast weten hoe lessen gaan op het  
tto? Volg dan de speciale Early Learners 
lessen. Je krijgt twee ochtenden les op 
de tto-manier, zodat je weet waaraan je 
begint. Je juf of meester van de basis-
school kan je hiervoor opgeven door een 
mail te sturen naar clc@comenius.nl. 
De Early learners zijn op 18 en 25 januari 
van 08.25-12.00 uur.

TECH+
Als je om je heen kijkt dan zie je de 
wereld letterlijk veranderen. Steeds 
betere telefoons die net zoveel kunnen 
als een computer, auto’s die niet meer 
op benzine rijden, maar elektrisch zijn 
en waarbij je niet meer zelf hoeft te 
sturen, robots die het werk van mensen 
overnemen en altijd en overal bereikbaar 
zijn, waar ook ter wereld. In deze wereld 
krijg jij een beroep dat nog niet bestaat 
en werk je met apparaten die nog 
uitgevonden moeten worden.
Met het vak TECH+ bereiden wij jou zo 
goed mogelijk voor op het werken in de 
wereld van de toekomst!

Let op! Aan zowel het tto als het IBC is een 

extra bijdrage verbonden. Willen je ouders 

hier meer over weten, dan kunnen ze even op 

de website kijken.



IBC
Kies jij aan het eind van  havo 3 voor het 
profiel Economie & Maatschappij, dan is 
het International Business College (IBC) 
misschien geschikt voor jou. Op het IBC 
doen we aan 20-80learning. Dat houdt 
in dat je vanaf havo 4 anderhalf jaar lang 
heel anders met je opleiding omgaat. 
Tachtig procent van je tijd besteed je aan 
je gewone havo-opleiding.

In de volle dag die overblijft, volg je een 
totaal ander programma dat is gericht op 
ondernemerschap en ondernemendheid: 
het zoeken naar, het vinden van en het 
grijpen van kansen, zodat je bijvoorbeeld 
een eigen bedrijf kunt opzetten.

Jij kiest!
Als je kiest voor IBC, stuur je 
net als in het bedrijfsleven een 
sollicitatiebrief. Daarna kom je bij de 
toelatingscommissie langs voor een 
sollicitatiegesprek. De commissie 
bepaalt of je toegelaten wordt.

IBC-programma
Op de dag in de week waarop je aan 
het IBC werkt, krijg je verschillende 
modules aangeboden, zoals Jong 
Ondernemen en Communicatiekunde. 
Als je alle vakken met een goed 
resultaat afsluit, krijg je het IBC-
certificaat en het IBC-diploma.

INTERNATIONALISERING
Op het Comenius College vinden we 
het belangrijk dat je ervaring opdoet 
met het buitenland. We willen ook dat 
je ervaart hoe het is om te leven in het 
buitenland. Dan moet je natuurlijk wel 
goed Engels spreken! Meteen in de 
onderbouw brengen we je in contact met 
een leeftijdgenoot in het buitenland. Je 
e-mailt met elkaar en zo kom je erachter 
hoe jouw mailvriend leeft. Zijn er grote 
verschillen of lijken jullie levens op 
elkaar?

Speciale projecten
Elk jaar zijn er speciale 
internationaliseringsprojecten bij 
ons op school. Er zijn afspraken met 
scholen uit bijna alle landen in Europa. 
Daarnaast hebben we ook contacten 
buiten Europa, bijvoorbeeld in Japan en 
China en op Sint Maarten. 

Kies je voor het IBC, dan laat je dat 
zien door je zakelijk te gedragen en 
te kleden.
Kies je voor het IBC, dan kies je voor 
een goede zaak!



Wat kun jij doen?
Voor jou zijn er verschillende 
mogelijkheden. Je kunt in de onderbouw 
bijvoorbeeld via internet met een leerling 
in het buitenland aan een project werken. 
In de bovenbouw kun je op excursie naar 
een Europese stad, of meedoen aan 
een uitwisselingsproject. Daarnaast 
worden er internationale prijsvragen 
georganiseerd, kun je in het buitenland 
onderzoek doen voor je profielwerkstuk 
of op bezoek bij het Europees Parlement. 

JUNIOR LYCEUM
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 er een 
aula met kluisjes is 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 jij 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!

Hoe ver kun ji j komen?

Nederland is klein, 

juist daarom is 

het belangrijk om 

over de grenzen te 

kijken. Je leert over 

Europees burger-

schap, je vergroot 

je zelfstandigheid 

en doet geweldige 

ervaringen op.



INTRODUCTIEPROGRAMMA
Tijdens je eerste weken bij ons op school 
willen we er graag voor zorgen dat je je 
thuis voelt op het Comenius. Dat doen 
we door verschillende leuke activiteiten 
te doen. Zo spelen we in de eerste week 
Levend Ganzenbord in een lege school, 
zodat je je klasgenoten en het gebouw goed 
leert kennen. Daarnaast spelen we in de 
mentorles veel kennismakingsspellen. We 
leren je natuurlijk hoe je met je agenda moet 
omgaan en hoe je je huiswerk aanpakt.
Na een paar weken gaan we op brugklas-
kamp om de introductieperiode af te sluiten. 
Daarna voel je je helemaal thuis als leerling 
van het Comenius College!

Comenius Mavo Capelle

directeur (a.i.) dhr. A.H. Veldhuizen

mavo leerjaar 2 t/m 4, pre-havo 2 
teamleider dhr. J. van Doesburg

Lijstersingel 10
2902 JD Capelle aan den IJssel
t   010-459 59 70
e  CMC@comenius.nl
www.comenius.nl

Comenius Lyceum Capelle

directeur (a.i.) dhr. A.H. Veldhuizen

brugklassen
teamleider mw. A.M. Alderliesten

(tweetalig) vwo leerjaar 2 t/m 6
afdelingsleider dhr. R. de Knegt

havo leerjaar 2 t/m 3  
teamleider dhr. R.J. Swarttouw

havo leerjaar 4   
teamleider mw. H.G.M. Steuten

havo leerjaar 5 en
International Business College  
teamleider dhr. C.J. Jansen

Lijstersingel 18
2902 JD Capelle aan den IJssel
t   010-459 59 59
e  CLC@comenius.nl
www.comenius.nl

Contact

Contact

Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
onze website of mail naar clc@comenius.nl

Open lesavond
Comenius Lyceum Capelle 
14 november 2017 van 19.00-21.00 uur

Informatieavond pre-havo en tto 
Comenius Mavo Capelle (pre-havo) 
Comenius Lyceum Capelle (tto) 
16 januari 2018 van 19:00 tot 20:15 uur. 

Open dag 
31 januari 2018 van 15.00-20.00 uur

Meeloopmiddag 
14 februari 2018 van 13.30 tot 15.00 uur 

Open dag Light 
22 februari 2018 van 17.00-19.00 uur

Kom je kijken?


