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Hoe ver kun jij komen?

#ComeniusKernwaarden

Leren door doen en doende leren.
Op het Comenius Lyceum Capelle ontdek je wie je bent
en haal je het beste uit jezelf!

• onderzoeken en innoveren
• je leert studeren op pre-havo, havo, vwo,
tweetalig havo en tweetalig vwo
• met je flexrooster ben je eigenaar van je
eigen rooster en leerproces
• wees welkom in de leerlingen(medezeggenschaps)
raad als je wilt meepraten en meebeslissen

• je kunt deelnemen aan internationaliseringsprojecten
waarmee je in het buitenland een uitwisseling
doet met leerlingen van andere scholen
• je kunt kiezen voor toneel, kunst en
sport, aanvullend op je lessen
• je kunt meepraten over extra ontspanning
en plezier in de Comenius Feestbond

Warme, veilige,

gast vrije omgeving
#ComeniusKernwaarden

gastvrij, zelfstandig, internationaal, ondernemend, creatief,
sportief, gezellig, ambitieus, veilig, actueel onderwijs,
excursies, cultureel, aandacht voor elkaar

Om goed te kunnen leren, is het belangrijk dat je het fijn
hebt op school. Dit betekent dat je je gezien voelt. Bij ons
staat de leerling centraal!

• je leert al vanaf klas 1 hoe je een
onderzoek kan uitvoeren
• plezier in leren. Je leert onderzoeken
en bent zelf bezig met vernieuwing
• je leert in en van de echte wereld en
niet alleen maar uit boeken
• je gaat op excursie naar bedrijven om in
de praktijk te zien wat je hebt geleerd
• je werkt aan actuele thema’s, zoals Smart
City, duurzaamheid en social media
• in de makerspace doe je onderzoek
naar technologie en moderne ICT
• veel mogelijkheden om uit te vinden wat je wilt
en wat bij je past voordat je een richting kiest
• voor de vakken biologie, natuurkunde
en scheikunde maak je gebruik van
een modern onderzoekslab

ONDERZOEKEN EN INNOVEREN
Ben jij nieuwsgierig en onderzoekend? Vind je het leuk om met
technologie bezig te zijn en ben je benieuwd hoe het allemaal
werkt bij bedrijven? Dan is onze havo- en vwo-opleiding iets
voor jou!

FLEXROOSTER
• je hebt elke dag keuzemogelijkheden voor je lessen
• je hebt drie of vier vakken op een dag
in lessen van tachtig minuten
• je bereidt je lesstof voor op school in studiewerkuren,
dus thuis heb je meer tijd voor ontspanning
• na elke les van 80 minuten is er een pauze
• je kiest zelf of je in een flexuur in groepjes wilt werken,
zelfstandig wilt werken of een keuzeles wilt volgen

PRE-HAVO

Wil je met je mavo/havoadvies supergraag een
havodiploma halen binnen 5 jaar?

• heb je een mavo/havoadvies?
• vind je het leuk om te leren?
• heb je een groot doorzettingsvermogen en sta
je open voor ondersteuning bij het leren?

Dan is pre-havo iets voor jou! je hebt alle lessen en toetsen
op havoniveau. Je krijgt extra wiskunde en Nederlands. We
kijken samen met jou hoe je het beste ergens voor kunt leren.
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HAVO EN VWO OP HET COMENIUS LYCEUM
CAPELLE
Hoe moet je je dat voorstellen?
Je bent welkom als leerling in de brugklas van het
lyceum. Je zit in een klas voor havo of voor vwo
met ongeveer 28 andere jongens en meisjes die
hetzelfde advies hebben. Je loopt de school in bij

de ingang speciaal voor leerlingen klas 1. En je
hebt pauze in de aula van het Junior Lyceum waar
alleen leerlingen van de brugklas mogen komen.
Daar vind je ook het kantoor van de coördinatoren
klas 1. Uiteraard heb je een eigen mentor!
Je went snel aan het gebouw, want ieder vak
heeft zijn eigen lokalen. Zo is er een hele gang
voor wiskunde op de begane grond en zijn alle
lessen Engels op de tweede verdieping.

Je lesrooster staat in een app. Daarin kun je ook je
cijfers zien en het nieuws over de school lezen. Je
ouders kunnen dat ook allemaal zien in hun eigen app.
We zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt bij ons
op school. Zo is er altijd een docent of conciërge
in de buurt, zodat je je altijd veilig voelt.
De eerste week zijn er activiteiten voor jou
en je klas, zodat je elkaar snel leert kennen
en je je snel thuis voelt op school. Na een

paar weken gaan je met je klas op kamp.
Daarnaast zijn er nog veel andere activiteiten in het
schooljaar. Twee keer per jaar is er een feest op
school. Rond Sinterklaas organiseer je een markt,
waar geld wordt opgehaald voor het goede doel. Je
gaat op excursie naar Leiden en we gaan samen
schaatsen. Ook kun je je aanmelden voor extra lessen.
We hebben bijvoorbeeld een koor, extra lessen gym
en een toneelgroep die zelf een voorstelling maakt.

TWEETALIG VWO
TWEETALIG HAVO
Tweetalig havo: voor de havoleerling die meer in zijn
mars heeft. Ben je op zoek naar extra uitdaging bij havo
en wil je je grenzen verleggen? Dan is tweetalig havo
misschien iets voor jou! Wij willen je graag een open en
brede blik op de wereld meegeven.

•
•
•
•
•
•

meer dan 50% van de lessen in het Engels
vakoverstijgende projecten
reizen naar het buitenland
actualiteit als onderdeel van het lesprogramma
digitaal portfolio van internationale activiteiten
extra tto-activiteiten: Engelstalig
theater, Junior Speaking Contest

Ben je op zoek naar extra uitdaging en wil je je grenzen
verleggen? Dan is tweetalig vwo iets voor jou! Wij willen
je graag een open en brede blik op de wereld meegeven.

EARLY LEARNERS
Wil je alvast weten hoe lessen gaan op het tto? Volg dan
de speciale Early Learners-lessen.
De Early Learners-lessen zijn op woensdag 15 januari
en woensdag 22 januari van 13.30 – 15.15 uur.
Je kunt je vanaf half december voor een van deze twee
dagen opgeven via onze website.

•
•
•
•
•
•

meer dan 50% van de lessen in het Engels
vakoverstijgende projecten
reizen naar het buitenland
actualiteit als onderdeel van het lesprogramma
digitaal portfolio van internationale activiteiten
extra tto-activiteiten: Engelstalig theater, Junior
Speaking Contest, Model United Nations, bezoek
Europees Parlement, Mathematic Challenge
• extra examens in de bovenbouw: Cambridge
Advanced en International Baccalaureate
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INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE
Kies jij aan het einde van havo 3 voor het profiel
Economie en Maatschappij? Dan is het International
Business College (IBC) iets voor jou in havo 4 en havo 5.

• 20-80 learning: vier dagen les
(80%), één dag praktijk
• start je eigen bedrijfje

• gastsprekers, excursies, bedrijfsbezoeken
• vergroot je ondernemerschap
• IBC-diploma, boekhouddiploma
certificaat Jong Ondernemen
• bedrijfsstage
• voorsprong op het hbo
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Warm en veilig
INTERNATIONALISERING

JUNIOR LYCEUM

•
•
•
•
•

Van de basisschool naar de middelbare school is
een grote stap. Maak je geen zorgen: wij maken die
stap kleiner!

je kunt ervaring in het buitenland opdoen
je leert over Europees burgerschap
je vergroot hierdoor je zelfstandigheid
we brengen jou in contact met leeftijdsgenootjes in het buitenland door e-mailcontact te hebben met elkaar
elk jaar speciale internationaliseringsprojecten met landen als Japan,
China, India, Verenigde Staten en Sint-Maarten
• je kan op excursie naar een Europese stad of meedoen aan een uitwisselingsprogramma
• bovenbouwleerlingen kunnen in het buitenland onderzoek doen voor hun profielwerkstuk

•
•
•
•

knusse aula alleen voor brugklassers
een eigen ingang en kluisjes
makkelijk nieuwe vrienden maken
je mentor is altijd in de buurt

CONTACT
Leerjaarcoördinatoren brugklas:
Voor meer informatie over vwo en
tweetalig vwo kunt u contact opnemen
met mw. M. den Besten
mdbesten@comenius.nl
Voor meer informatie over havo, tweetalig havo en pre-havo kunt u contact
opnemen met mw. B.M. Collée
bmcollee@comenius.nl
Lijstersingel 18
2902 JD Capelle aan den IJssel
010 459 59 59
CLC@comenius.nl
www.comenius.nl

Kom je kijken?
Openles- en informatieavond		
dinsdag 5 november 2019
19.00 tot 21.00 uur

Open dag Light
donderdag 20 februari 2020
17.00 tot 19.00 uur

Early Learners
woensdag 15 januari 2020
woensdag 22 januari 2020
13.30 tot 15.15 uur

Aanmeldmiddag
woensdag 4 maart 2020
15.00 tot 20.00 uur

Open dag
woensdag 29 januari 2020
15.00 tot 20.00 uur
Meeloopmiddag
woensdag 12 februari 2020
13.30 tot 15.00 uur

Kijk voor meer informatie en
aanmelden op onze website
www.comenius.nl of mail naar
CLC@comenius.nl
(Volg je ons al op Instagram?)
@ComeniusLyceumCapelle

