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• 20-80 onderwijs
• Warm en veilig
• Leren, ervaren en doen
• Gastvrij en talentgericht onderwijs
• 4 dagen les, 1 dag projectonderwijs 
• Design & Technique
• Art & Culture
• Workshops, binnen en buiten 

school, aansluiting mbo
• Van binnen klein en overzichtelijk, (maar) 

met een grote uitstraling naar buiten
• Thuiswerkvrij door het flexrooster

Op de Comenius Mavo ontdek je wie je 
bent en haal je het beste uit jezelf!

Leren en doen.

#ComeniusKernwaarden

GASTVRIJ EN TALENTGERICHT 

ONDERWIJS



• Eigen docententeam
• Modern en duurzaam eigen gebouw, 

met een eigen aula en kantine
• Overzichtelijk en veilig
• Een eigen mentor en juniormentor

Gastvrij, zelfstandig, ondernemend, creatief, sportief, 

gezellig, ambitieus, veilig, leren en doen, 4 dagen les, 

1 dag actueel projectonderwijs, excursies, 

aandacht voor elkaar, eerlijk

#ComeniusKernwaarden

STERKE EN PERSOONLIJKE BEGELEIDING



#ComeniusKernwaarden

• Wil je meepraten en meebeslissen? 
Welkom in onze eigen leerlingenraad

• Docenten die weten wie je bent: we kennen je!
• We hebben hoge verwachtingen en 

bereiden je voor op de toekomst

DE LEERLING STAAT CENTRAAL OP DE 

COMENIUS MAVO CAPELLE!

FLEXROOSTER:

• Thuiswerkvrij door het flexrooster
• Rust en keuzemogelijkheden 

voor de leerlingen
• Minder gesjouw met boeken 

en minder drukte op een dag
• 3 vakken op een dag in 

plaats van 6 of 9
• Doordat je minder lessen 

hebt, ook minder huiswerk
• Reguliere lessen duren 80 

minuten, pauze na elke les
• Flexuren kunnen ingezet 

worden voor extra begeleiding, 
verdieping, voor ontspanning 
(drama, extra gym, muziek) 
maar ook om in groepje aan 
een opdracht te werken of in 
stilte te leren voor een toets.



Met nadruk op samenwerken, ontwerpen en vormgeving, zelfregulatie, ICT- 
vaardigheden met gebruik van innovatieve technologieën als 3D-printers.

DESIGN & TECHNIQUE

PROJECTMATIG LEREN (20-80):

#ComeniusKernwaarden



Vakoverstijgende projecten met de vakken: geschiedenis, 
aardrijkskunde, maatschappijleer en beeldende vorming. 
Met nadruk op wereldoriëntatie en wereldburgerschap.

ART & CULTURE

PROJECTMATIG LEREN (20-80): 

#ComeniusKernwaarden

Van de basisschool naar de middelbare school is een grote 
stap. Maak je geen zorgen: wij maken die stap kleiner!
•  Knusse aula voor alleen de mavo
•  Hier maak je snel nieuwe vrienden
•  Je mentor is altijd in de buurt

Warm en veilig



Open les en informatieavond  
Dinsdag 5 november 2019
19.00 tot 21.00 uur

Open dag
Woensdag 29 januari 2020
15.00 tot 20.00 uur

Meeloopmiddag
Woensdag 12 februari 2020
13.30 tot 15.00 uur

(Volg je ons al op Instagram?)
@ComeniusLyceumCapelle

Open dag Light
Donderdag 20 februari 2020
17.00 tot 19.00 uur

Aanmeldmiddag
Woensdag 4 Maart 2020
15.00 tot 20.00 uur

Kijk voor meer informatie en aan-
melden op onze website 
www.comenius.nl  of mail naar 
CMC@comenius.nl

CONTACT

Rector 
dhr. C.P. Scholtius
Teamleider    
dhr.J. van Doesburg
Leerjaarcoördinator klas 1 en 2
dhr. C.van Roon
Leerjaarcoördinator klas 3 en 4
mw. D.A. Dirks

Lijstersingel 10
2902 JD Capelle a/d IJssel
010 459 59 70
CMC@comenius.nl

Kom je kijken?


