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“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

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
afeestdagen, 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.

Capelle aan
Comenius Mavo Capelle is dé mavo van
traling naar
den IJssel. Een school me t een grote uits
nen. Me t een
buiten, maar klein georganiseerd van bin
wie je bent.
christelijk achtergrond. Docenten we ten
Wij zijn er voor elkaar.

Ben jij geschikt?
Wij kijken natuurlijk naar het advies
van je basisschool, maar voor een
succesvolle mavocarrière is meer
nodig. Ambitie bijvoorbeeld, en de wil
om actief mee te denken tijdens de
lessen. Voel je je verantwoordelijk voor
je schoolprestaties en maak je je huiswerk? Ben je niet bang om fouten te
maken en houd je van samenwerken?
Dan ben je wat ons betreft geschikt!
Gebouw
Een nieuw duurzaam en energiezuinig
gebouw met de nieuwste (digitale) mogelijkheden.

De gebouwen van de Comenius Mavo en
het Comenius Lyceum liggen naast elkaar. Het zijn twee vestigingen, verbonden
via de leerbrug op de tweede verdieping.
De organisaties werken nauw samen,
hierdoor volg je in beide gebouwen les.
In de brugklas krijg je natuurlijk de standaardvakken zoals Engels, geschiedenis,
wiskunde en biologie. Daarnaast krijg je
één uur per week het vak ‘leren leren’. Bij
Ons MAVO gebouw:
- eigen gebouw;
- eigen ingang met conciërgeloge;
- eigen kluisjes;
- eigen aula met kantine.

dat vak helpt je mentor je met het plannen
van je huiswerk en er wordt uitgelegd hoe
je toetsen moet voorbereiden.
Ook is er aandacht voor cultuur. Je gaat
mee met klassenuitjes en bezoekt muziekavonden, excursies en discoavonden.

Tech+
Als je om je heen kijkt dan zie je de wereld letterlijk veranderen. Steeds betere
telefoons die net zoveel kunnen als een
computer, auto’s die niet meer op benzine

rijden, maar elektrisch zijn en waarbij je
niet meer zelf hoeft te sturen, robots die
het werk van mensen overnemen en altijd
en overal bereikbaar zijn, waar ook ter wereld. In deze wereld krijg jij een beroep wat
nog niet bestaat en werk je met apparaten
die nog uitgevonden moeten worden. Met
het vak TECH+ bereiden wij jou zo goed
mogelijk voor op het werken in de wereld
van de toekomst!
Wat kies jij?
Bij ons start je vanaf 2019 met de leerroutes Technologie en Cultuur & maatschappij.
Twee unieke routes die je uitgebreid voorbereiden op jouw toekomst.
Vier dagen in de week volg je les in de

traditionele vakken en één dag in de week
gaan we aan de slag binnen jouw gekozen
leerroute. Soms in de klas, maar vaak ook
daarbuiten. En altijd toekomstgericht!
Vanaf klas 3 kies je een extra talentvak.
Naast de verplichte vakken doe je ook
examen in je talentvak. Je diploma is nu
extra veel waard!

Allemaal nieuw!
Van de basisschool naar de middelbare school
is een grote verandering. Een nieuwe school,
een kluisje, een lesrooster. Allemaal nieuw!
Wij maken voor jou de overgang zo makkelijk
mogelijk:
•
•
•

Huiswerk maken moet je leren, daarom
kan dat onder toezicht gewoon op school.
Al voor de zomervakantie maak je kennis
met je klas en je mentor.
In het nieuwe schooljaar ga je op kamp.
Zo leer je je nieuwe klasgenoten en je
mentor echt goed kennen.

Introductieprogramma
Tijdens je eerste weken bij ons op school
willen we er graag voor zorgen dat je je
thuis voelt op het Comenius. Dat doen
we door verschillende leuke activiteiten
te doen. Zo spelen we in de eerste week
Levend Ganzenbord in een lege school,
zodat je het gebouw goed leert kennen.
Daarnaast spelen we in de mentorles veel
kennismakingsspellen. We leren je natuurlijk hoe je met je agenda moet omgaan en
hoe je je huiswerk aanpakt.
Na een paar weken gaan we op brugklaskamp om de introductieperiode af te
sluiten. Daarna voel je je helemaal thuis als
leerling van het Comenius College!
Je eigen mentor én juniormentoren
Elke klas op school heeft het hele jaar dezelfde mentor. Je kunt je mentor vergelijken
met de meester of juf op de basisschool. Alle
brugklassen hebben ook twee juniormentoren. Dat zijn leerlingen uit het derde jaar of
hoger die jou en je klasgenoten helpen om je
thuis te voelen op school. Zij weten uit erva-

ring hoe het is om in de brugklas te zitten
en je kunt ze dan ook van alles vragen. De
juniormentoren begeleiden ook activiteiten
en gaan mee op brugklaskamp.
Startgesprekken
Aan het begin van het jaar worden jij en
jouw ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de mentor. Dit
doen we om jou beter te leren kennen en
doelen te stellen. Wij vinden het belangrijk om goed te weten wat jij nodig hebt
voor een leuk en goed schooljaar.
Pesten is niet cool
Pestgedrag past niet bij onze school,
daarom hadden we hier het liefst
opgeschreven dat er op het Comenius
College niet wordt gepest. Helaas is dat
niet zo, op elke school wordt gepest. Wij
beloven je wel dat alle docenten pesten
altijd serieus nemen. Daarom zeggen wij:
praat erover als je wordt gepest. Kies
iemand die jij vertrouwt en lucht je hart.

Op school kun je altijd vertrouwen op je
mentor. Wij vinden het belangrijk dat jij je
goed voelt op het Comenius College.
Meepraten en meebeslissen
De leerlingraad geeft de directie van het
Comenius College advies over allerlei
onderwerpen. Je kunt ook lid worden
van een klankbordgroep en zo je mening
geven over de school. De directie en de
docenten zijn er blij mee!
Bring your own device
Jij bij de tijd, wij bij de tijd. Daarom
hebben al onze scholen Wi-Fi. Je kunt
binnen het Comenius dus overal in de
school met je eigen tablet, smartphone
of laptop aan het werk.

voor
ouders

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 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 dans, toneel,
decor, maar ook excursies en schoolfeesten.
Ouders kunnen de vorderingen van hun kinderen volgen via het ouderportaal op www.
comenius.nl.

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.

21e-eeuwse vaardigheden
De wereld verandert in een snel tempo. Dit
gaat zo snel dat het leren van kennis niet
meer voldoende is voor onze leerlingen om
zich voor te bereiden op de toekomst.
Naast kennis zijn ook vaardigheden van
belang. Vaardigheden die hen voorbereiden
op hun werkende leven en rol in de maatschappij. Vaardigheden die de leerling in staat
stellen om zichzelf ook na het behalen van
een diploma te blijven ontwikkelen -een leven
lang leren.
Deze vaardigheden zijn niet direct aan één
vak- of leergebied te koppelen. Ze staan dus
niet op zichzelf, ze zijn leerbaar en leerlingen
kunnen zich erin ontwikkelen.
Op het Comenius College vinden wij deze
vaardigheden dusdanig essentieel voor
al onze leerlingen op elk niveau. Daarom
verweven wij deze vaardigheden zichtbaar in
ons onderwijs.

LOS-model
Op het Comenius College werken we met het
LOS-model. Leerlingen, Ouders en School
zijn hierin alle drie belangrijk. Wij gaan er
daarom vanuit dat alle drie intensief willen
samenwerken om de kans op succes voor
elke leerling zo groot mogelijk te maken.

Heeft u vragen?

Wie wa s Co men iu s ?

Stuur dan een mail naar cmc@comenius.nl
of bel 010-4595970

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

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

Aantekeningen:

Checklist:
Bezoek Comenius open dag
Meedoen met open lesavond

Mijn inspiraties:

Ko m je ki jk en ?
Open les en informatieavond
Dinsdag 13 november 2018
19.00 tot 21.00 uur
Infomatieavond mavo
Dinsdag 11 december 2018
19.00 tot 20.00 uur
Open dag
Woensdag 30 januari 2019
15.00 tot 20.00 uur
Meeloopmiddag
Woensdag 13 februari 2019
13.15 tot 15.00 uur
Open dag light
Donderdag 21 februari 2019
17.00 tot 19.00 uur
Kijk voor meer informatie en aanmelden op
onze website of mail naar cmc@comenius.nl
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