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MAVO (klas 1 t/m 4)
PRE-HAVO (klas 1 en 2)
HAVO (klas 1 t/m 3)
VWO (klas 1 t/m 3)



“Ik vind het afwisselender 
dan de basisschool”

“Met de Plenda heb je goed 
overzicht van je huiswerk” 

WAAROM KIES JE VOOR CCN?
Comenius College Nieuwerkerk is een kleinschalige school 
waar je als leerling gezien en gekend wordt. De school richt 
haar blik op de toekomst en biedt kinderen kansen om hun 
dromen waar te maken. Wij verzorgen modern onderwijs 
dat afgestemd is op de maatschappij en toekomst.

BEGELEIDING:

Op Comenius College Nieuwerkerk wordt in een pret-
tige sfeer hard gewerkt om de leerlingen tot maxima-
le ontplooiing te laten komen. Persoonlijke aandacht 
vinden we belangrijk in onze leerlingbegeleiding. Wij 
willen recht doen aan de individuele mogelijkheden 
van elke leerling. Samenwerking met ouders vinden 
wij onmisbaar. Samen leggen we zo een basis voor 
elk kind om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

#ComeniusKernwaarden

Theorie praktisch  
toepassen.
Dat is leuker leren!

PLENDA:

Op Comenius Nieuwerkerk werken we in de brugklas 
met de Plenda. Plenda staat voor plannen en agen-
da. In de Plenda noteer je je huiswerk en maak je een 
planning. Je studeert effectief door je huiswerk in 
blokken in te delen. Dan heb je overzicht en je begint 
op tijd waardoor je minder stress hebt. Ideaal dus!



FLEXROOSTER:

Dit schooljaar zijn wij gestart met het 
flexrooster. De leerlingen volgen de lessen 
in 40 of 80 minuten. Daarnaast schrijven de 
leerlingen zich in voor een aantal maatwerk-
uren in de week. Tijdens deze uren krijgen 
de leerlingen extra begeleiding of juist ver-
dieping bij een zelfgekozen vak. Ook kan je 
kiezen voor stilte-uren waarbij je huiswerk 
kan maken voor verschillende vakken.

VERSTERKT ENGELS:

Engels wordt steeds belangrijker in Neder-
land, niet alleen in het bedrijfsleven, maar 
ook in het onderwijs. 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! In mavo 1 staat er één 

uur Anglia les op het rooster. De voorbe-
reidingen voor Cambridge Engels beginnen 
in klas twee voor havo en vwo. Wij bieden 
de leerlingen de mogelijkheid om ieder jaar 
een erkend certificaat te behalen op hun 
eigen niveau.

“Je kan zelf kiezen bij 
welke vakken je extra 
geholpen wilt worden met 
de maatwerkuren”#ComeniusKernwaarden



“Kleine school 
waar je gezien wordt”

TECH+

Tech+ is een technisch vak dat leerlingen 
enthousiast en nieuwsgierig maakt voor 
technologie in een projectmatige vakover-
stijgende leeromgeving. De verbinding wordt 
gemaakt met het bedrijfsleven en technische 
vervolgopleidingen. Hierbij richt Tech+ zich 
op het thema duurzaamheid. Het onderwijs 
bij Tech+ stimuleert bij leerlingen de ont-
wikkeling van 21e -eeuwse vaardigheden, 

digitaal geletterdheid en een onderzoekende 
houding met behulp van de nieuwste on-
derwijsontwikkelingen zoals onderzoekend 
en ontwerpend leren. Dit alles leidt tot een 
gewenste bijdrage aan de landelijke doel-
stelling om de keuze voor exacte vakken en 
technisch vervolgonderwijs te versterken en 
leerlingen voor te bereiden op de toekomst.

LOKAAL VOOR DE TOEKOMST:

Om leerlingen voor te bereiden op de toe-
komst, wordt er eind 2019 een lokaal voor de 
toekomst gerealiseerd. In dit lokaal gaan de 
leerlingen mediarijk onderwijs volgen door 
middel van moderne technologie. Het is een 
plek in school waar alle ruimte is voor crea-
tiviteit, onderzoek, samenwerking en onder-
nemerschap. In dit lokaal gaan onder andere 
onze Tech+ lessen plaatsvinden, waarbij leer-
lingen de digitale wereld gaan ontdekken. #ComeniusKernwaarden



“We bewegen meer omdat je 
van lokaal naar lokaal loopt”

UNESCO+

We zijn dit schooljaar een UNSECO-oriëntatieschool. 
Hierbij staan vier thema’s centraal:
•  vrede en mensenrechten;
•  intercultureel leren; 
•  duurzaamheid; 
•  wereldburgerschap. 
UNESCO hangt als een grote paraplu boven ons on-
derwijs en alles wat we binnen en buiten de school 
doen valt hieronder. Zo hebben we drie projectweken 
in een schooljaar passend bij de thema’s, organiseren 

we interessante excursies, doen we mee met warme 
truiendag, zetten we ons in voor de Lepra-stichting en 
nog veel meer. 
Daarnaast betekent duurzaam onderwijs dat leerlin-
gen door passend, relevant en toekomstgericht on-
derwijs goede resultaten behalen. Het geeft kennis en 
vaardigheden die leerlingen nodig hebben voor een 
vervolgopleiding en voor het goed functioneren in een 
wereld waarin nieuwe technologie, data en media een 
steeds prominentere plek innemen. #ComeniusKernwaarden

IDENTITEIT:

Vanuit onze christelijke waarden en normen werken 
we op school hard aan een harmonieuze samenleving. 
Je maakt kennis met het christelijk geloof en andere 
geloven bij de godsdienstles. We vieren de christelijke 
feesten en elke dag hebben we een dagopening. 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 Co-
menius DNA. Meer over onze christelijke identiteit vind 
je op de site onder organisatie/identiteit.



“Je krijgt een eigen mentor 
op de middelbare, echt fijn 
dat deze docent je helpt”

“Het 40-80-minuten rooster 
is echt fijn, soms heb je maar 
drie vakken op een dag”

#ComeniusKernwaarden

OPEN LESAVOND 1

6 november 2019 van 18:30 tot 20:30 uur 
Kom je kijken hoe bij ons de lessen gaan? 
Je kunt je aanmelden via de site.

OPEN LESAVOND 2

21 november 2019 van 18:30 tot 20:30 uur 
Kom je kijken hoe bij ons de lessen gaan? 
Je kunt je aanmelden via de site. 

OPEN DAG

29 januari 2020 van 15:00 tot 20:00 uur 
Kom kennismaken met Comenius Nieuwer-
kerk. Je bent welkom!

MEELOOPMIDDAG

5 februari 2020 van 13:30 tot 15:00 uur 
Volg een aantal lessen om te zien hoe een 
gewone schooldag op de middelbare school 
eruit ziet.

OPEN DAG LIGHT

20 februari 2020 van 17:00 tot 19:00 uur
Onze Open Dag gemist? Kom naar de Open 
Dag Light; rondleidingen en veel informatie!

Kom je kijken?



“Fietsen van en naar school 
doen wij gezellig samen!”

CONTACTPERSONEN:

Directeur dhr. B. Visser
Teamleider mw. J. Houbraken
Teamleider mw. E.L. van Esch

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


