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Waarom kies jij 

  voor het Comenius? 
“Hoe ver kun jij komen?” Dat is de vraag 
waar wij ons mee bezig houden als je 
kiest voor het Comenius College. Wij 
geloven er in dat je het beste leert als 
je doet wat je leuk vindt. Daarom kun je 
bij ons kiezen voor de richting die bij jou 
past. In de folders van de verschillende 
Comeniusscholen kun je vinden wat we 
allemaal aanbieden.

Jij bent jij!
Er is er maar één zoals jij! Jij hebt je 
eigen talenten en wij helpen je om die 
te ontdekken en ontwikkelen. Dat kan 
alleen als we je goed leren kennen en 
daarvoor doen we dan ook moeite. Wen 
er maar aan dat het bij het Comenius 
altijd om jou gaat: er is volop aandacht 
voor jou. Dat zie je aan onze individuele 
begeleiding en het leerpad dat we samen 
met jou uitstippelen. Zo heb je straks niet 
alleen een diploma op zak, maar ook ruim 
voldoende bagage om je volgende stap 
te zetten. Wij willen dat je groeit op de 
manier die het beste bij jou past zodat je 
de wereld iets positiefs kunt brengen.

Plezier!
Natuurlijk helpen we je bij het opdoen 
van kennis, maar om te groeien is meer 
nodig. Uitdagingen bijvoorbeeld, en 

herkennen wat goed, rechtvaardig en 
echt is en daarin je grenzen verleggen. 
En natuurlijk het ontdekken en 
ontwikkelen van creatieve, academische, 
sportieve en sociale vaardigheden. Leer 
bijvoorbeeld om te debatteren, ontdek 
nieuwe sporten of ga op ontdekkingstocht 
door wetenschappelijke experimenten 
te doen. Alles gewoon op school! Jouw 
opleiding sluit straks prima aan bij je 
vervolgopleiding en wij helpen je daarbij. 
Op die manier is leren niet alleen nuttig, 
maar ook heel plezierig. En plezier heb je 
echt nodig om het beste uit jezelf te halen!

Samen verder komen dan gedacht!
Samen met anderen haal je het beste uit 
jezelf. Samen leer je beter, ontwikkel je 
je makkelijker en groei je op als mens. 
Het Comenius College is een christelijke 
school. Voor ons is iedereen uniek en we 
respecteren en waarderen dan ook de 
verschillen tussen mensen. Dat betekent 
dat wij omzien naar elkaar. Als je bij ons 
op school komt, sta je er niet alleen voor. 
Samen gaan wij voor hetzelfde doel en we 
helpen elkaar als dat nodig is. Want het 
gaat bij Comenius om meer dan alleen het 
behalen van dat welbegeerde papiertje. 
Het betekent ook dat wij onze kennis en 
ervaring met jou willen delen en zo ook 



Waarom kies jij 

  voor het Comenius? 

van jou willen leren. Wij vertrouwen erop 
dat jij je voor de volle honderd procent 
inzet. Opgroeien en een diploma halen, 
dat doe je niet alleen. Dat doe je samen! 
Als je Comeniustijd voorbij is, wacht een 
dynamische wereld vol uitdagingen op je. 
Voor jou is dat geen probleem. Je zal er 
vol vertrouwen in stappen. 

Wij zijn benieuwd hoe ver jij kunt 
komen!

Joany Krijt, 
Algemeen directeur

DE IDENTITEIT VAN HET COMENIUS
Het Comenius College is een christelijke school. Onze christelijke identiteit zie je terug in de 

manier waarop we met elkaar omgaan, de sfeer, de dagopeningen, de vieringen van christelijke 

feestdagen, acties voor goede doelen en het wekelijkse godsdienstonderwijs. Op het Comenius 

College hebben wij oog voor elkaar, staan onze leerlingen centraal en krijgen ze kansen om te 

kunnen worden wat ze willen. Dit noemen wij het Comenius DNA.



Best spannend en 
heel boeiend om 
te zien hoe het er 
‘in het echt’ aan 
toegaat.

    VAKCOLLEGE MENS &    

       DIENSTVERLENEN 

   VAKCOLLEGE TECHNIEK

  VEELZIJDIG VAKKUNDIG

VAKCOLLEGES
Het Vakcollege is de opleiding voor 
leerlingen die weten wat ze willen. Welk 
Vakcollege je ook kiest, in het eerste jaar 
krijg je meteen tien uur per week be-
roepsgerichte praktijklessen. Wat dacht 
je van een gastles van een politieagent of 
van iemand van de Nederlandse Spoor-
wegen? Hoe leuk is het om een restaurant 
te bezoeken? Een zorginstelling of een 
voetbalstadion? Of een groot staalbedrijf 
zoals Hollandia? Dat gaan we doen! 



VAKCOLLEGE MENS & 
DIENSTVERLENEN
Wil je later graag met mensen werken? 
Dan is dit jouw Vakcollege! Je wordt 
opgeleid voor een beroep in de zorg of 
de dienstverlening. Zie jij jezelf later al 
werken in de zorg? Of in de recreatie? Het 
zou zo maar kunnen. Als echte doener 
steek je natuurlijk graag de handen uit de 
mouwen. Je doet examen in het profiel 
Zorg & Welzijn.



VAKCOLLEGE  TECHNIEK
Kies je voor het Vakcollege Techniek, dan 
kies je ervoor een echt vak te leren. Een 
vak waarop je trots kunt zijn en waar veel 
werk in te vinden is. Bovendien leer je al 
heel snel om zelfstandig te werken. Leren 
door te doen, daar komt het op neer. De 
profielen in het Vakcollege Techniek zijn:
• BWI (Bouwen, Wonen en Interieur)
• PIE (Produceren, Installeren en 

Energie).

VEELZIJDIG VAKKUNDIG
De opleiding Veelzijdig Vakkundig is vooral 
geschikt als je alles interessant vindt en 
nog niet weet wat je wilt. Het is een ‘be-
roeps oriënterende opleiding’, wat betekent 
dat we je helpen om te ontdekken welk 
beroep bij jou past en welke vervolgoplei-
ding je erna kunt doen.
In de eerste twee jaar krijg je een aantal 
lesuren het vak talent & ontwikkeling. Je 
leert van alles over verschillende beroepen 
en maakt daar opdrachten over. Zo ontdek 
je je eigen talenten en kwaliteiten. 

Voor je examenprofiel kun je kiezen uit:
• Dienstverlening & Producten (D&P)
• Media, Vormgeving en ICT (MVI)

In het derde leerjaar komt de praktijk aan 
de beurt: je gaat voor het eerst op stage. 
Tijdens de lessen in de leerjaren 3 en 4 is 
er veel aandacht voor je toekomstige baan 
en carrière. Na vier jaar stroom je door 
naar de mbo-op- leiding die past bij jouw 
toekomstige beroep. Je bent er klaar voor!

WE HELPEN EEN HANDJE
Vind je leren moeilijk? Of vind je het lastig 
om je huiswerk te maken? Geen probleem, 
want als dat nodig is, helpen we je. Als 
je iets niet begrijpt, legt de docent het je 
gewoon nog een keer uit. Elke week geven 
de vakdocenten tijdens een vast begelei-
dingsuur extra uitleg aan leerlingen die dat 
nodig hebben. En net als op de basisschool 
is er voor bijzondere leerproblemen reme-
dial teaching.



LEERWEGONDERSTEUNING
De letters LWOO staan voor LeerWeg 
Ondersteunend Onderwijs. Het advies 
betekent dat je op het Comenius College 
gewoon je vmbo diploma kan halen, maar 
daar van ons wat extra hulp bij krijgt.
Op het Comenius Beroepsonderwijs ziet 
deze leerwegondersteuning er in leerjaar 
1 en 2  als volgt uit: 
• je komt in een kleinere klas (16-18 

leerlingen)
• de mentor geeft meerdere lessen 

per week, zodat deze de ontwikke-
ling van de leerling goed kan volgen 
en begeleiden

• de leerling krijgt een individueel 
handelingsplan, waarin de onder-
steuningsbehoefte van de leerling 
wordt vermeld, evenals zijn / haar 
talenten

• er is o.a. extra ondersteuning in de 
vorm van begeleidingsuur, leren 
plannen/organiseren, Rots & Water 
en Remedial Teaching

• je krijgt van school een plenda agen-
da, om te leren je huiswerk goed te 
plannen

• zo mogelijk worden de leerlingen 
met leerwegondersteuning in leer-
jaar 1 gecombineerd.

LOOPBAANORIENTATIE EN –BEGELEI-
DIGING (LOB)
In alle leerjaren is aandacht voor je 
persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op 
beroepen en het trainen van vaardig-
heden. Je digitale LOB-dossier neem je 
uiteindelijk mee naar het MBO.



Naar de brugklas
Ineens is het kleine kind ‘groot’ en gaat 
het naar de middelbare school. Dat is 
nogal wat! Wij van het Comenius College 
staan klaar om daarbij te helpen. We 
willen elk kind leren om goed te leren en 
een plek te vinden in de samenleving. Het 
brugklasjaar begint met een introductie-
programma, daarna gaan de leerlingen 
een paar dagen op kamp met hun mento-
ren en de juniormentoren. In de loop van 
het jaar organiseren docenten samen met 
de leerlingen allerlei activiteiten die bui-
ten het rooster vallen, zoals dans, toneel, 
decor, maar ook excursies en schoolfees-
ten. Ouders kunnen de vorderingen van 
hun kinderen volgen via het ouderportaal 
op www.comenius.nl.

voor 
ouders

TIPS VOOR DE BRUGKLAS!

• Wees jezelf.
• Word vrienden op social media 

met je nieuwe klasgenoten!  
• Spreek af om samen naar school 

te fietsen, dan leer je elkaar al 
vast kennen.

• Koop een agenda die bij jou past 
zodat je straks al je huiswerk 
goed op kan schrijven. 

• En heb je hulp nodig? Er is altijd 
iemand in de buurt:  denk aan je 
ouders, je mentor op school of je 
vrienden.



Onze school is vernoemd naar de opvoedkundige Comenius. Hij 
kwam oorspronkelijk uit Tsjechië en heette Jan Amos Komensky. 
Later heeft hij de Latijnse naam Comenius aangenomen.

Comenius vond dat onderwijs voor iedereen zou moeten zijn: 
jongens én meisjes, rijke én arme kinderen. Ook was hij er van 
overtuigd dat je pas kunt leren als je begrijpt wat er gezegd wordt. 
Vaak ging hij met zijn klassen naar buiten om voorbeelden te laten 
zien. Zijn leerlingen bleken het op deze manier inderdaad veel 
beter en sneller te begrijpen. Ook was hij degene die bedacht dat 
leerlingen in verschillende leeftijdsgroepen ingedeeld moesten 
worden. Zo kon de leraar zijn leerstof het beste afstemmen op 
de capaciteiten van de leerlingen. Deze elementen zien we nog 
steeds terug in ons Nederlandse onderwijssysteem. We werken 
nog steeds met leerjaren en de huidige methodes staan vol met 
voorbeelden en illustraties.
 
Comenius vond ook dat niets op zichzelf staat; alles staat met 
elkaar in verbinding. Kennis groeit nog meer als we de vakken 
met elkaar in verbinding brengen en leerlingen hierover met 
elkaar praten. Dan groeit de kennis twee keer zo hard! Op het 
Comenius College proberen we dit ook te doen door steeds meer 
vakoverstijgend te werken. Op verschillende opleidingen zien 
we dit al terug. In de komende jaren zal dit steeds meer worden. 
Dus kunnen we samen meer bereiken dan alleen. In onze visie 
noemen wij dit zo:

Wie was Comenius?
En wat zie je hiervan terug in ‘ons’ Comenius College?

‘Het Comenius College is een gastvrije school 
die leerlingen opleidt tot zelfbewuste burgers’.



Aantekeningen: Mijn inspiraties:

Checklist:

 Bezoek Comenius open dag

 Meedoen met open lesavond

Volgende keer vraag ik nog even:



Mijn inspiraties:

Wat ik het leukste vond:



Vakcollege Mens & Dienstverlenen:
mw. I.M. Loef

Vakcollege Techniek:
mw. T.S. Bachasing

Veelzijdig Vakkundig:
dhr. J. Hogendoorn

Lijstersingel 2
2902 JD Capelle aan den IJssel
010 - 459 59 00
cbc@comenius.nl
www.comenius.nl                     

Wil je weten hoe het is om écht op de 
middelbare school te zitten? Ben je 
benieuwd naar de vakken? Of wil je weten 
hoe het is om steeds van een andere 
docent les te krijgen? Kom dan een 
middag meedoen met de lessen!
 
28 november 2018
13:30 tot 15:00 uur
of op
13 februari 2019
13:30 tot 15:00 uur

Geef je op door het formulier op de 
website (CBC bij groep 8) in te vullen.

Open lesavond
20 november 2018 
19.00 tot 21.00 uur

Open Dag 
30 januari 2019 
15.00 tot 20.00 uur

Contactpersonen:

Kom je kijken? Kom meedoen!

U en uw kind zijn   
             welkom!

Het Comenius Beroepsonderwijs zit in 
een prachtig schoolgebouw. Het is een 
mooie school met fijne ruimtes om te 
leren en te werken. Wij zijn er trots op en 
dat laten we je graag zien! Kom je kijken?


