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Week 24 – Dit is de opdracht  

We denken graag dat we zelfstandig en onafhankelijk zijn. We trekken ons eigen plan en varen onze 

eigen koers. Het kan dan nogal ontnuchterend zijn als mensen je erop wijzen hoe volgzaam je 

eigenlijk bent. Je kleedt je volgens een bepaalde norm, je muziekvoorkeur is helemaal niet zo 

origineel. Je wilt later vast – ach, wat gewoon toch – een interessante baan, een leuk huis, en een 

gezin. Alsof je ongewild toch voldoet aan een bepaalde opdracht van hoe je leven eruit moet zien. 

 

‘Waartoe zijn we hier op aarde?’ Een ouderwetse formulering van een vraag die dan ook al eeuwenoud 

is. Waarom zijn we hier? Heb je hier op aarde iets te doen? Ben je geboren met een bepaalde 

bedoeling, met een opdracht? En zo ja, wat is die opdracht dan? In veel bijbelse verhalen proberen 

mensen hun opdracht te ontlopen. Zodra ze doorkrijgen wat er van hen verlangd wordt, trekken ze 

liever hun eigen plan. Maar die verhalen laten ook zien dat er uiteindelijk geen ontkomen aan is: Ieder 

mens doet wat hij of zij moet doen. En vaak is dat uiteindelijk uit vrije wil. 

  

In de bijbelrubriek 12+: 'Ga op weg zonder bagage en zonder geld,' draagt Jezus de apostelen op. Een 

uitdaging die niet zou misstaan in de tv-spelletjes van nu! Profeten zoals Hosea krijgen soms vreemde 

opdrachten. En wat als een profeet een opdracht geeft die je niet bevalt? Naäman doet er goed aan 

die toch uit te voeren. Maar een wrede opdracht van de farao saboteer je natuurlijk! Volgens het 

evangelie van Johannes geeft Jezus zijn leerlingen de opdracht om van elkaar te houden. 

 

 AGENDA 

 

     JAARAGENDA CLC CMC  2017-2018                

DO 14-jun M3 herkansingen 

VR 15-jun 11.10 -12.10 toets VWO 5/TTO 5  Big History  
12.25 -14.25 toets VWO 5/TTO 5  Spaans 
De overige klassen hebben les volgens rooster. 
15.30 instaptoets scheikunde en wiskunde-B 

  16-jun 18 t/m 21 juni centraal examen 2e tijdvak  

  17-jun 3.14 

MA 18-jun toetsweek 3 
CSE tijdvak 2 

DI 19-jun toetsweek 3 
CSE tijdvak 2 

WO 20-jun toetsweek 3 
CSE tijdvak 2 
kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers 
19.00 kennismakingsavond ouders nieuwe brugklassers 

DO 21-jun toetsweek 3 
CSE tijdvak 2 



 

 

VR 22-jun toetsweek 3 
uiterste datum aanvragen inhaaltoets toetsweek 3 (digitaal) 

  23-jun   

  24-jun 3.15 

MA 25-jun 08.25-10.05 alle leerlingen inhalen toetsweek 3, daarna lessen volgens rooster 

DI 26-jun 12.00 M3-H4-V4-V5 inzien toetsen en uiterlijk 12.30 aanvragen herkansing  
8e en 9e uur:   Presentatiemiddag TTO1  
uiterlijk 12.30 M3 H4 V4 V5 aanvragen herkansingen 

WO 27-jun M3 Be Aware, mentorles over middelen en gewoontes 
8e en 9e uur:  afsluiting City Project TTO1 
reservedag kennismakingsdag nieuwe leerlingen lj1 
19.00 kennismakingsavond ouders zij-instromers 

DO 28-jun les volgens rooster tot 12.00 
12.30 kennismakingsmiddag zij-instromers havo-4 en vwo-4-5 
12.25 H4-V4-V5 herkansingen 

VR 29-jun uitslag examen 2e tijdvak 
les volgens rooster tot 12.00 
 

 

 MEDEDELINGEN 

 

  

Uitslag 1e tijdvak CE van de vestigingen CMC en CLC van het Comenius College. 
Hieronder vindt u de uitslag van de examens van dit jaar. Wij zijn blij met de behaalde resultaten en 

trots op onze leerlingen. We feliciteren onze geslaagde leerlingen van harte met het behaalde resultaat 
en wensen de leerlingen met een herkansing veel sterkte met de voorbereiding van de herkansingen.  

 
vwo aangemeld 55 leerlingen 

geslaagd 46 leerlingen 

83,63 % nu en de verwachting na 2e tijdvak is 94,54 % 
 

havo aangemeld 183 leerlingen 
geslaagd 132 leerlingen 

72,13 % nu en de verwachting na 2e tijdvak is 85,24 % 

 
mavo aangemeld 62 leerlingen 

geslaagd 52 leerlingen 
83,87 % nu en de verwachting na 2e tijdvak is 90,32 % 

 
Lex Veldhuizen 

interim-directeur CMC en CLC Comenius College 

 

IBC Marktdag 

Afgelopen donderdag was de jaarlijkse marktdag van het IBC. Vele leerlingen, ouders en docenten 

kwamen een kijkje nemen bij de kraampjes van de bedrijven. De bedrijven hebben, mede dankzij hun 

goede verkoopskills heel goed verkocht. Zo gingen de USB-spin, de keyfinder, de mobielhouder en het 

doosje met benodigdheden voor de mobiel als warme broodjes of de toonbank. 

 



 

 

 

 
  

 

  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. 

 

Daarnaast is er de mogelijkheid om uw kind via het ouderportaal ziek en/of beter te melden  

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

   

 

http://www.comenius.nl/Lijstersingel

