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Week 46 – Respect 

Woorden veranderen zo af en toe van betekenis. Zoiets is er ook aan de hand met het woord ‘respect’. Het is een 

tijdlang een ouderwets woord geweest. Het had toen meer met ‘eerbied’ te maken. Je moet respect hebben voor 

ouderen. En voor het gezag. Nu heeft het woord een andere lading. Het gaat nu meer over erkenning. Over gezien 

worden. 

 

In onze samenleving vragen veel mensen om respect voor hun godsdienstige overtuiging. Dat klinkt heel legitiem – 

waarom zou je iemands overtuiging niet respecteren? Maar mag je dan ook geen grapjes maken? Wat de een soms als 

onschuldige humor beschouwt, vindt een ander uiterst kwetsend. Wie heeft er dan gelijk? Is de een beledigend of heeft 

de ander een gebrek aan humor? Stelt iemand zich aan of weten mensen soms geen maat te houden? Wie kan er 

bepalen wie er gelijk heeft? 

 

In de bijbelrubriek 12+ het verhaal van Ester. Volgens de Perzische koning heeft zijn vrouw geen respect voor hem. Ziet 

hij niet hoe respectloos hij haar behandelde? Topambtenaar Haman is razend op Mordechai, pleegvader van de nieuwe 

koningin, en zijn plan toont weinig respect voor mensenlevens. Om haar volk te redden, moet koningin Ester de koning 

aanspreken, iets wat niet respectvol en dus levensgevaarlijk is. Intussen krijgt Mordechai nog een eerbetoon tot frustratie 

van Haman. Deze wordt tenslotte respectloze aanranding verweten, en alles komt goed. 

 AGENDA   

  

    JAARAGENDA CLC CMC  2017-2018                

DO 16-nov toetsweek 1 

(H5 IBC kick-off HBO-traject In Holland) evt toetsen gaan voor. 

CHA1a-CHA1b excursie Leiden 

VR 17-nov toetsweek 1 

tto 4 speaking exam CAE 

CHA1c-CPH1a excursie Leiden 

 18-nov 12.50 -13.50 tto 4 speaking exam CAE  

MA 20-nov 19.00 M4 info avond opstroom naar havo 4 Comenius breed  

19.00 M3 ouderavond sectorkeuze CMC  

19.30 muziekavond `Comenius Coffee House’ 

DI 21-nov CTV1a-CTV1b excursie Leiden  

WO 22-nov 12.25-14.30 inhalen toetsweek 1 alle leerjaren 

DO 23-nov 11.10 FART (Faalangst Reductie Training) 

VR 24-nov CPH1b-CM1a excursie Leiden  

 26 nov - 1 dec tto-3 uitwisseling Litouwen 

 26 - 29 nov H5i IBC Toulouse 

MA 27-nov 12.25 FART  

DI 28-nov  

WO 29-nov 09.00-13.40 tto 4 written exams CAE buiten school  

DO 30-nov 13.15-14.15 Sinterklaasmarkt 

14.20-16.00 CAE (vwo extra voor 11 V5-lln )  
 

  



 

 

  

 MEDEDELINGEN  

 

 

 

Vanuit het decanaat; reminder 

Op maandag 20 november 2017 vindt de voorlichtingsavond voor instroom in havo 4 na het behalen van het 

mavodiploma plaats op de vestiging Comenius Lyceum te Capelle aan den IJssel.  

Deze bijeenkomst begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Vanaf 18.45 uur staat de koffie en thee voor u 

klaar. Op deze avond krijgt u informatie over welke mogelijkheden er zijn en aan welke eisen moet worden voldaan om 

in te kunnen stromen in havo 4. Dit naast informatie over de profiel-/vakkenkeuze en de doorstroommogelijkheden naar 

het hbo. 

Leerlingen in mavo 4 die volgend schooljaar willen instromen in havo 4 van het Comenius Lyceum Capelle worden 

dringend verzocht op deze avond aanwezig te zijn. Mocht  het bezoeken van deze bijeenkomst niet mogelijk zijn dan 

verzoek ik u contact met mij op te nemen om zaken en vragen rondom de instroom in havo 4 met mij te bepreken. 

Voor aanmelden; middels het strookje of via email; sgpoegema@comenius.nl. 

 

 

Gefeliciteerd! 

Wat leuk om te zien dat sommige jarige leerlingen door hun schoolgenoten verrast worden met 

een versierd kluisje. Niet alleen de leerlingen zijn zo attent, maar ook sommige personeelsleden: 

boven het bureau van mevrouw Bakkenes waren slingers opgehangen toen ze jarig was. 

 

 

Organisatie(mid)dagen 

Op 22 en 23 november zijn er organisatiemiddagen gepland. Leerlingen zijn op deze dagen na 12.00 uur lesvrij. Op 

donderdag 7 december is er een organisatiedag; op deze dag zijn alle leerlingen de hele dag lesvrij. 

 

 

    

  VASTE ZAKEN     

  Ziek melden  

Ziekmeldingen tussen 7.45 en 8.30 uur. Voor leerlingen CLC a.u.b. bellen naar 010-4595959. 

Voor leerlingen CMC a.u.b. bellen naar 010-4595970. 

 

Beter melden 

De leerling neemt de eerste dag van terugkeer op school een briefje mee van de ouders waarin de periode van 

afwezigheid gemeld staat. Gelieve het briefje in te leveren bij de conciërge. 

 

Informatie 

www.comenius.nl/Lijstersingel. Inloggen in het ouderportaal. 

 

http://www.comenius.nl/Lijstersingel

