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Hoe ver kun jij komen?
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TALENTGERICHT 

ONDERWIJS

kijk snel verder!



“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

Waarom kies jij 

  voor het Comenius? 

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.



De vestiging van het Comenius College 
in Nieuwerkerk richt zijn blik op de 
toekomst en biedt kinderen kansen 
om ‘hun dromen waar te maken’. Wij 
verzorgen modern onderwijs dat 
afgestemd is op de maatschappij waar 
uw kind deel van uitmaakt. We doen 
dit door het ‘goede uit het verleden’ 
te combineren met vernieuwend 
onderwijs. Zo zijn we steeds op 
zoek naar lesmethodieken die onze 
leerlingen nog beter voorbereiden op 
hun toekomst.

ONDERWIJSNIVEAUS
Wij verzorgen onderwijs op mavo, havo 
en vwo niveau. Daarnaast bieden wij het 
unieke pre-havo traject aan. De havo 
en vwo-leerlingen vervolgen na het 
derde jaar hun studie op de vestiging 
Lijstersingel in Capelle aan den IJssel. De 
mavoleerlingen ronden hun opleiding in 
Nieuwerkerk af. Zij kunnen examen doen 
in de sectoren economie, zorg en welzijn 
of techniek.

PRE-HAVO
De pre-havo is een route voor leerlingen 
die zeer gemotiveerd zijn en geïnteresseerd 
zijn in theorie. Deze leerling wil graag 
een havodiploma halen en is bereid daar 
hard voor te werken. U staat daar als 
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ouder achter en bent in staat om uw zoon 
of dochter hierbij te ondersteunen. Eind 
leerjaar twee besluiten we of een leerling 
doorgaat naar havo-3 of naar mavo-3.

LAAGDREMPELIG
De laagdrempeligheid komt in alles 
terug. Van de openheid tussen leerlingen, 
ouders en docenten onderling, tot aan 
de overzichtelijkheid van de locatie in 
Nieuwerkerk. Vrijwel alle leerlingen van 
het Comenius College Nieuwerkerk komen 
met de fiets naar school. Dat is niet zo gek, 
want de school is per fiets goed bereikbaar. 
We hebben veel leerlingen uit Nieuwerkerk, 
Moordrecht, Schollevaar, Zevenhuizen en 
Nesselande.

MAXIMALE ONTPLOOIING
In een prettige sfeer wordt er hard gewerkt 
om de leerlingen tot maximale ontplooiing 
te laten komen. Het Comenius College 
Nieuwerkerk staat bekend om zijn hoge 
slagingspercentage. Persoonlijke aandacht 
vinden we belangrijk in onze leerlingbege-
leiding. Wij willen in ons onderwijs recht 
doen aan de individuele mogelijkheden van 
elke leerling. Dat betekent het ontdekken en 
ontwikkelen van de talenten, maar ook het 
begeleiden bij eventuele belemmeringen. 
Wij dagen leerlingen op alle niveaus uit 
om het beste uit zichzelf te halen. Daarbij 
wordt afstemming en samenwerking met de 
ouders als onmisbaar gevonden.



VERSTERKT ENGELS
Engels wordt steeds belangrijker in Ne-
derland, niet alleen in het bedrijfsleven, 
maar ook in het onderwijs. Op hogescho-
len en universiteiten zijn tegenwoordig 
de meeste studieboeken in het Engels. 
Steeds vaker worden colleges in het 
Engels gegeven. Wij vinden het belang-
rijk om onze leerlingen voor te bereiden 
op hun toekomst als wereldburger. Op 
het Comenius hebben we daarom Anglia 
(mavo) en Cambridge Engels (havo/vwo) 
ofwel ‘versterkt’ Engels! Wij bieden de 
leerlingen de mogelijkheid om ieder jaar 
een erkend certificaat te behalen op hun 
eigen niveau.

TECH+
Tech+ is een vernieuwend grensver-
leggend bèta technisch vak voor alle 
leerlingen. Tech+ wil er voor zorgen dat 
leerlingen enthousiast en nieuwsgierig 
gemaakt worden voor technologie in een 
projectmatige vakoverstijgende leer-
omgeving waarbij de verbinding wordt 
gemaakt met het bedrijfsleven en tech-
nische vervolgopleidingen. Hierbij richt 
Tech+ zich op het thema duurzaamheid. 
Het onderwijs bij Tech+ stimuleert bij 
leerlingen de ontwikkeling van 21e 
-eeuwse vaardigheden, digitaal gelet-
terdheid en een onderzoekende houding 
m.b.v. de nieuwste onderwijsontwik-
kelingen zoals onderzoekend en ont-
werpend leren. Dit alles leidt tot een 
gewenste bijdrage aan de landelijke 
doelstelling om de keuze voor exacte 
vakken en technisch vervolgonderwijs te 
versterken en leerlingen voor te bereiden 
op de toekomst.

“de meeste 
docenten zijn 
aardig”

“een zware tas, maar met een 
goed gevoel in de klas”



 “lessen vliegen voorbij voordat je het weet, heel anders dan op de basisschool”

“ik vind het afwisselender 
dan de basisschool”

“kleine school waar je gezien wordt”

#TECH+



LERENDE OMGEVING
Het onderwijs is continue in beweging en 
op Comenius College Nieuwerkerk geven 
wij dit vorm samen met de leerlingen. 
Op het Comenius College Nieuwerkerk 
werken we met de stichting Leer-
KRACHT om met en van elkaar te leren. 
Met de methode LeerKRACHT werken 
wij voortdurend aan beter onderwijs. De 
docenten leren van en met elkaar door 
regelmatig onderling op lesbezoek te 
gaan en door het gezamenlijk voorbe-
reiden van lessen. In het afgelopen jaar 
hebben wij in verschillende leerjaren de 
leerlingen betrokken bij de LeerKRACHT 
methode. Zij worden uitgenodigd om 
doelen te stellen en daar aan te werken. 
De stem van de leerling heeft bij ons een 
prominente rol op school.

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



Mijn inspiraties:



Comenius College Nieuwerkerk

Directeur dhr. B. Visser
Teamleider mw. A.E. Vries
Teamleider mw. J. Houbraken

Fresiaveld 20
2914 PN Nieuwerkerk aan den IJssel
0180-440 470
ccn@comenius.nl
www.comenius.nl

Heeft u vragen?
Stuur dan een mail naar 
ccn@comenius.nl of bel 
0180-440 470

Contactpersonen:

Kom meedoen!

Kom je kijken?
Informatie en openlesavond 
30 oktober en 15 november
18.30 tot 20.30 uur
aanmelden: ccn@comenius.nl

Open dag
30 januari 2019
15.00 tot 20.00 uur

Open dag light 
21 februari 2019
17.00 tot 19.00 uur

Meeloopmiddag 
13 februari 2019
13.30 tot 15.00 uur

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 introductieprogramma, daarna gaan de 
leerlingen een paar dagen op kamp met hun 
mentoren en de juniormentoren. In de loop 
van het jaar organiseren docenten samen met 
de leerlingen allerlei activiteiten die buiten 
het rooster vallen, zoals weekopeningen, 
leerlingarena’s, maar ook excursies en 
schoolfeesten. Ouders kunnen de vorderingen 
van hun kinderen volgen via het ouderportaal op 
www.comenius.nl.

Naar de brugklas voor 
ouders


