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YOUNG & STRONGYoung & Strong

Je bent jong en nieuwsgierig. Je wilt leren, kiezen, groeien en
praktisch bezig zijn. Samen ontdekken we waar jij sterk in bent!

•  Leren en doen (80-20) 

•  Young business, Young sport, Young art, Young science

•    Elke dag: Strong 

verbreden, verdiepen, versterken

•  Je eigen coach

•   Persoonlijke ontwikkelgesprekken 

jij, je coach én je ouders

•  Pre-havo (havo doen met je mavo/havo-advies) 

•  Pre-mavo (mavo doen met je kader/mavo-advies)

•  Honoursprogramma voor meerbegaafden (vanaf klas 2)

Leren en doen 
(80-20)

Leren is pas echt leuk als je wat je 

leert ook kunt ervaren en toepassen. 

Het helpt je ook om te ontdekken 

wat jij goed kunt. 

Op het Comenius in Krimpen ben je 

ongeveer 20% van je tijd praktisch 

bezig. Dat gebeurt op verschillende 

manieren: in de lessen, tijdens de 

Young-uren en bij Strong. Je gaat 

ook ervaringen opdoen buiten  

de school, dichtbij en geleidelijk 

verder weg. 

Theorie praktisch
 toepassen.

Dat is leuker leren!
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Verbreden, verdiepen, versterken

Op weg naar meer zelfstandigheid
In het begin krijg je een uitnodiging om 

mee te doen met bepaalde Strong-uren. 

Hoe beter we je kennen, hoe meer vrijheid 

je krijgt om zelf te bepalen voor welk uur jij 

inschrijft. 

Honours voor meerbegaafden
Misschien heb jij extra uitdaging nodig. 

Honours geeft je de mogelijkheid om meer 

vakken te volgen, zelfstandig onderzoekend 

te leren of bijvoorbeeld vakken in een hoger 

jaar te doen. We bepalen samen jouw leer-

doelen en leerroute. Je krijgt een honours-

certificaat waarop al je activiteiten staan.
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Strong

Jouw persoonlijke leerroute
Je komt hier op school met een kader/

mavo/havo-advies van de basisschool.  

Sommige vakken kun je best op een hoger 

niveau doen, bij andere vakken kun je juist 

extra hulp gebruiken. Of misschien lukt 

leren jou beter op een andere manier. Daar 

houden we rekening mee tijdens de lessen, 

en bij Strong.

Strong-uren
De meeste dagen van de week staat er 

minimaal één Strong-uur op je rooster. Wat 

je dan doet, hangt af van wat jij nodig 

hebt, kunt of wilt. 

Er zijn veel mogelijkheden, bijvoorbeeld: 

•   vaklessen: voor extra uitleg/lesstof of 

uitdaging

•  Anglia

•  Rots en water

•  taal en rekenen

•  kunst- en andere projecten

•  zelfstandig onderzoek 

•   individuele begeleiding bij het leren  

leren, plannen en samenwerken

•   huiswerkbegeleiding: om zelfstandig te 

werken, groepsopdrachten te maken etc.
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Pre-mavo
Met je kader/mavo-advies en zin om flink 

je best te doen, kun je op het Comenius in 

Krimpen starten in de mavo-brugklas. Ons 

onderwijs is erop ingericht om jou verder te 

helpen. Je krijgt extra tijd voor vakken als 

dat nodig is en extra begeleiding. 

Als je juf of meester denkt dat je misschien 

toch mavo kunt halen, nodigen we jou en 

je ouders uit voor een eerste persoonlijk 

ontwikkelgesprek. We maken kennis, bekij-

ken samen je kansen én hoe jouw leerroute 

op maat eruit kan zien.    

Pre-havo
Houd je van studeren, heb je een mavo/

havo-advies en wil je hard werken om toch 

de havo te halen? Gebruik je Strong-uren 

voor meer uren wiskunde, Engels en/of  

Nederlands. 

Met jou en je ouders maken we afspraken 

over jouw leerroute en hoe we je gaan  

begeleiden. 

Voor doorzetters!
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Pre-mavo, Pre-havo
Met een kaderadvies toch een

 mavo-diploma halen? Het kan!
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Waar ben je trots op
Op school doe je heel veel kennis op. Je 

leert talen, wiskunde, geschiedenis aard-

rijkskunde… Nét zo belangrijk is dat jij 

jezelf leert kennen: wat doe ik graag, wat 

vind ik moeilijk, wat is mijn manier van 

leren, welke vaardigheden wil ik verder 

ontwikkelen, waar ben ik trots op? 

Daar krijg je zelfvertrouwen van.

Persoonlijke ontwikkelgesprekken
Om je goed te begeleiden bij je ontwikke-

ling en te kijken hoe het met je gaat, krijg 

je een eigen coach. Jullie praten vaak met

elkaar. Minimaal drie keer per jaar zijn  

je ouders daar ook bij. Jij vertelt over je  

ervaringen én je laat natuurlijk zien waar 

je mee bezig bent. Met elkaar bepalen jullie 

jouw leerroute en de (extra) begeleiding 

die jij nodig hebt.

Young-web
Je ervaringen, resultaten, foto’s en filmpjes, 

verslagen en andere zaken die jij belangrijk 

vindt, verzamel op je eigen Young-web-

pagina. Zo maak je een mooi verslag van 

je schoolleven. Je Young-webpagina is heel 

handig bij je ontwikkelgesprekken.

Zo leer je jezelf kennen!
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Sterke begeleiding
Iedereen krijgt bij ons een

 eigen coach
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Young world
Bij Young stap je binnen in de wereld van de 

sport, business, art of science. Die wereld is 

veel groter dan je nu misschien denkt. Wie 

graag sport, kunst maakt, producten verkoopt 

of technisch bezig is, heeft ook een heleboel 

andere vaardigheden nodig. Je moet om  

kunnen gaan met ict, je eigen website onder-

houden en mediawijs zijn. Je moet kunnen 

communiceren (steeds vaker in het Engels), 

creatief denken, samenwerken, verslagleggen 

en presenteren. 

Om dat allemaal te doen, ben je elke week 

minstens een halve dag bezig in de Young 

world die jij kiest.

Organiseren, ondernemen
Je gaat op den duur natuurlijk ook zelf  

activiteiten organiseren. Daarvoor is het  

belangrijk dat je kunt plannen en organi-

seren én rekening houden met je ‘klanten’. 

Kennis van ondernemen en reclame maken, 

film en fotografie is daarbij ook erg handig. 

Young professionals
Je wilt ook leren van professionals en mee- 

maken hoe zij in de praktijk bezig zijn. Daarom 

werken we samen met specialisten, ouders en 

oud-leerlingen en gaan we onder meer naar 

bedrijven, museums, theaters, basisscholen, 

hogescholen, ateliers, ziekenhuizen, fitness-

centra, laboratoriums en nog veel meer. 

De wereld die jij kiest!

Young Je mag zelf kiezen!
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YOUNG BUSINESS
Jij bent een ondernemer in de dop. Handelen 
en zaken doen lijken je leuk. Je wilt weten 
hoe je een eigen bedrijf(je) moet runnen en 
wat daar allemaal bij komt kijken: produc-
ten, klanten, budgetten, reclame, een web-
site en nog veel meer.

YOUNG SPORT
Sporten en bewegen vind je leuk. Bij Young 
sport maak je kennis met veel sporten, zelf-
verdediging en bewegings/dansvormen. Je 
leert hoe belangrijk goede voeding is, hoe 
je eerste hulp kunt geven en hoe je samen 
sportieve activiteiten kunt organiseren (en 
daar anderen enthousiast voor maakt).

YOUNG ART
Kunst, vormgeving, drama en muziek komen 
in Young art bij elkaar. Jij wilt graag creatief 
bezig zijn, zelf én samen iets in elkaar zetten. 
Je wilt ook laten zien wat je kunt, publiek 
trekken, exposeren en/of presenteren!  
Daarvoor moet je soms best slim (digitaal) 
communiceren en reclame maken.

YOUNG SCIENCE
Jij bent een nieuwsgierige jonge onderzoe-
ker. Microscopie, astronomie, wetenschappe-
lijke en technische experimenten, robotica, 
3D-printing… Je vindt het prachtig. Bij Young 
science ga je ontwerpen en presenteren en je 
gaat regelmatig op pad, naar technische  
specialisten of naar NEMO bijvoorbeeld.

 

Young

Iedere week ben je minstens een halve dag bezig met wat jij kiest•

Je mag zelf kiezen!

Jouw wereld
Young world helpt je om geleidelijk jezelf 

beter te leren kennen en te ontdekken waar 

jouw krachten zitten. Daarom gaat je coach 

ook met je in gesprek over je ervaringen met 

Young: wat vind je positief, waar wil je meer 

van weten en waar wil je misschien in de  

toekomst mee bezig zijn? 

Young DAYs
De laatste week voor een vakantie zijn we 

altijd extra actief. Alle Young-programma’s 

laten zien wat ze kunnen, op heel veel manieren: 

we exposeren, verkopen, geven workshops en 

presentaties, sporten en demonstreren. Jullie 

richten deze dagen zelf in, zorgen voor pu-

bliek en klanten én een goed doel.

   

Onze wereld/Identiteit
Jouw Young world is een stukje van 

de grote wereld. Dat is een wereld 

waarin we gezond willen leven, het 

milieu zoveel mogelijk sparen en be-

grip hebben voor de mensen om ons 

heen. 

Vanuit onze christelijke waarden en 

normen werken we hier hard aan een 

harmonieuze samenleving. Je maakt 

kennis met andere culturen en zet jouw 

kennis en vaardigheden in voor ande-

ren. Op het Comenius College hebben 

wij oog voor elkaar. Staan onze leerlin-

gen centraal en krijgen ze kansen om te 

kunnen worden wat ze willen. Dit noe-

men wij het Comenius DNA. Meer over 

onze Christelijke identiteit vind je op 

onze site onder organisatie> identiteit.



Informatie- Open
 

Lesavond 
20 november 2018:  19.00 - 21.00 uur

 Young & Strong, (pre-)havo & (pre)-mavo(

2e Informatieavond-
groep 8

16 januari 2019: 19.00 -21.00 uur

 Open dag
30 januari 2019: 15.00 - 20.00 uur 

Meeloopmiddag
6 februari 2019: 13.30 -15.30 uur

Open dag light
21 februari 2019: 17.00 -19.00 uur

Stap ook in
onze wereld
en doe mee!
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Boezemdreef 1
2922 BA Krimpen aan den Ijssel
0180 59 15 00
cck@comenius.nl

Voor de eigen groep 8-site van Krimpen kijk op

www.comeniuskrimpengroep8.nl


