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MY CHOICEMY CHOICE

Wil je zelf kiezen, ervaren en ontdekken? Bij ons plan
 je samen met je coach en je ouders je eigen leerroute!

•  Leren ervaren

•   Je eigen leerroute 

versterken, verbreden, verdiepen, versnellen

•  Je eigen coach

•   MY Map

•  MY Skills

•   MY Talent 

International Business, Sport & Health, Art & Culture,Tech & Media

•  Pre-havo (mavo/havo-advies)

Leren is uitproberen, kiezen,  

oefenen, overdenken, bekijken,  

experimenteren, ervaren en zelf 

doen. Bij alle lessen, activiteiten en 

de MY Talent-programma’s heb je 

alle ruimte om te groeien.

Op het
 Comenius Rotterdam

leer je op jouw manier
jouw tempo
jouw niveau 

Leren en ervaren



Je eigen leerroute
Samen bekijken we wat voor jou de beste 
route is en welke begeleiding je daarbij 
nodig hebt. Je kunt verbreden, versnellen 
of verdiepen.

Alle leerlingen krijgen hier een eigen coach, dus jij ook. Jullie praten 
over jouw ervaringen: wat gaat goed en wat minder goed, waar 
ben je nieuwsgierig naar, wat wil je nog leren en ervaren? En wat 
ga je kiezen? Een aantal momenten in het jaar zijn je ouders daar 
ook bij. Dan kun jij laten zien waar je trots op bent.

Je eigen coach

My Map
Al je ervaringen en alles waar je trots op bent, sla je op in MY Map. Je verzamelt 
foto’s, filmpjes, tekeningen, beoordelingen en verslagjes van al je activiteiten.  
My Map is een handige hulp bij je ontwikkelgesprekken met je begeleider en je 
ouders.

         MY CHOICE
Een aantal mogelijkheden: 

• mavo- of havo-lessen 

• je eigen keuzewerktijd plannen 

• zelf kiezen bij MY Talent 

•  meer tijd aan het ene, minder aan het andere vak besteden

• Anglia Engels leren

•  eerder examen doen (voor één of meer vakken)

• leren buiten de school

•  zelf een onderneming opzetten (met begeleiding)



         MY CHOICE

Je bent hier systematisch bezig met 
vaardigheden omdat we weten dat je 
die nog hard nodig zult hebben: nu en 
in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan 
ict- en communicatievaardigheden, cre-
atief en kritisch denken, problemen 
oplossen, samenwerken, plannen en 

presenteren. Bij vaardigheden bestaat 
geen goed of fout. Daar kun je alleen 
maar beter in worden door ze te ge-
bruiken en te ontwikkelen. Daarom zijn 
we hier zo actief: in de lessen, bij MY 
Talent en tijdens de activiteitenweken. 
 

MY Skills My Talent

Bij My Talent ben je vooral bezig met 
wat jij graag doet en ga je ervaringen 
opdoen in de ‘echte wereld’. 
Je maakt plannen en gaat die ook uit-
voeren! Je overlegt, interviewt, onder-
zoekt, organiseert en presenteert… 
Je bezoekt bedrijven, banken, musea, 

de haven en andere interessante plek-
ken. En je ontmoet bijzondere mensen 
die experts zijn in hun vakgebied.  
Ondertussen leer je heel veel, ook over 
jezelf. Dat helpt je straks bij het kiezen 
van een studie en je beroep.

Iedereen op mavo en havo kiest een MY Talent-programma.
Je gaat vooral veel uitproberen. Daarna kies je het Talent dat 
het beste bij jou past. 

Vaardigheden vinden we net zo belangrijk als kennis. 
We werken daar systematisch aan. 
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         MY CHOICE

International Business

Hoe doe je dat, ondernemen? Wat komt 
daar allemaal bij kijken? Bij International 
Business leer je denken en werken als 
een echte ondernemer. Je gaat ook zelf 
aan de slag met je eigen (duurzame) 
product. En je leert hoe jij je vaardigheden 
kunt inzetten voor een goed doel.

Sport & Health 

Zelf sporten en bewegen vind jij leuk. 
Maar je wilt ook weten hoe je gezond 
eet en leeft en hoe je anderen daarbij 
kunt helpen en begeleiden. 

Ontdek wat jouw 
talenten zijn!

MY Talent
Bij MY Talent

 kies je zélf

Art & Culture

Kunst maken, kunst beleven, kennisma-
ken met echte kunstenaars, inspiratie 
opdoen... Wie ben je, wat wil en wat 
kan kunst betekenen voor jou en anderen. 

Tech & Media

Luchtvaart, robotica, 3D-tekenen en 
printen, computers, beeld en geluid 
maken jou nieuwsgierig. Je wilt zelf op 
onderzoek uit en experimenteren, laten 
zien wat je kunt en ontdekken hoe je 
met jouw vaardigheden de wereld een 
beetje leuker kunt maken.
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Stap ook in
onze wereld
en doe mee!



Christelijke scholengemeenschap mavo - havo 

Kromhoutstraat 1-7
3067 AE Rotterdam
010 286 2422  ccr@comenius.nl

Voor meer informatie kijk op

www.comenius.nl en klik op ‘vestiging Rotterdam’

ROTTERDAM

Workshopmiddag
groep 8-leerlingen

17 januari 2018: 13.00 -14.30 uur

Informatieavond
18 januari 2018: 19.00-21.00 uur

 Open Dag
31 januari 2018: 15.00 - 20.00 uur 

Open Dag light
22 februari 2018: 17.00 -19.00 uur
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