
Een middelbare school kiezen: hoe doe je 
dat? Ja… het is natuurlijk fi jn als je nieuwe 
school dichtbij is, maar een school moet 
ook bij je passen, goed voelen. In deze krant 
maak je kennis met het Comenius College 
in Nieuwerkerk waar je terechtkunt voor 
mavo, havo en vwo. Er komen docenten aan 
het woord, maar ook de leerlingen laten van 
zich horen. Want de stem van de leerling is 
bij ons op school heel belangrijk. 

Een nieuwe school, nieuwe docenten, nieuwe 
klasgenoten, nieuwe vakken… dat kan best 
spannend zijn. Daarom kun je voor de zomervakantie 
al meedoen aan wenlessen. Dan merk je dat we 
een gezellige, kleinschalige school zijn. Zoals een 
brugklasser het zei: “Het Comenius is niet te groot 
én niet te klein. Al snel ken je veel mensen, weet je 
de weg en voel je je helemaal thuis.”

Toekomstgericht onderwijs
Bij ons leg je een stevige basis voor je toekomst. 
Voor de vervolgopleiding die je wilt gaan doen. 
En voor de dromen die jij waar wilt maken. We 
hebben aandacht voor duurzaamheid en nieuwe 
technologie. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het 
supermoderne lokaal voor de toekomst. Vanuit 
onze christelijke waarden en normen vinden we 
het belangrijk om leerlingen te laten groeien als 
‘bewuste wereldburgers’. Hoe kun jij bijdragen aan 
de wereld om je heen? Hoe maak je jouw ambities 
waar, met oog voor de ander en de planeet?  

Leuke dingen doen
Natuurlijk werk je op school aan je toekomst. Maar 
het moet ook gewoon leuk zijn, toch?! Een goed 
begin is vast het introductieprogramma in het 
eerste jaar. Daarnaast organiseren we veel meer 
leuke dingen, zoals projectweken, activiteiten, 
excursies en schoolfeesten.  

Flexrooster en maatwerkuren
Op het Comenius werken we met een fl exrooster. 
Je volgt lessen van 40 of 80 minuten en kiest 
daarnaast maatwerkuren. Dat bevalt onze 
leerlingen erg goed: “Het is fi jn dat je zelf kunt 
kiezen voor welke vakken je naar een maatwerkuur 
wilt. Ik ga bijvoorbeeld naar wiskunde, want dat 
vind ik moeilijk. Maar ook naar Engels, omdat 
ik daar wat meer uitdaging kan gebruiken. Je 
bepaalt het zelf en dat voelt goed. Ik merk dat ik 
dan ook heel anders in de les zit.”
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Je bent van 
harte welkom 
op het Comenius 
in Nieuwerkerk

Ga jij volgend schooljaar 

naar de middelbare school?

‘Op school werk 
je aan je toekomst 

én het moet ook 
gewoon leuk zijn!’

Wil je weten hoe het is om bij ons op 
school te zitten? We nodigen je graag 
uit om een keer bij ons te komen kijken. 
Dan kun je de sfeer proeven en zelf aan 
leerlingen vragen hoe het ze bij ons op 
school bevalt. 

Door corona kunnen we minder goed 
plannen. Wat je vandaag bedenkt 
kan volgende maand niet meer 
doorgaan. Dat geldt ook voor alle 
informatiebijeenkomsten en wenlessen bij 
ons op school. 

Kijk daarom op onze website. Daar vind 
je alle actuele informatie over hoe en 
wanneer je kunt komen kennismaken. We 
hopen je gauw te ontmoeten!

www.comenius.nl 

Sfeer 
proeven?
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‘Als UNESCO-school willen we de 
wereld een stukje mooier maken’

Korte lijntjes tijdens de coronacrisis

Het Comenius Nieuwerkerk is een UNESCO-
school. Kort gezegd betekent dit dat wij 
onze leerlingen willen opleiden tot bewuste 
wereldburgers. Mensen die verder kijken dan 
hun eigen vertrouwde dorp, die zuinig zijn op 
de planeet, meedenken over oplossingen en 
daar zelf actief aan bijdragen. We dagen je uit 
om de wereld een stukje mooier te maken!

Elke UNESCO-school besteedt aandacht 
aan vier UNESCO-thema’s: duurzaamheid, 
wereldburgerschap, vrede en mensenrechten 
en intercultureel leren. “Wij organiseren elk 
jaar drie ‘wereldweken’ gekoppeld aan deze 
thema’s”, vertelt Janneke van der Knaap, docente 
geschiedenis. “Tijdens zo’n week zijn er allerlei 
leuke activiteiten, workshops en excursies. In 
de haven van Rotterdam krijg je bijvoorbeeld te 
zien hoe daar duurzaam gewerkt wordt, tijdens 

een Repair Café herstel je apparaten die anders 
weggegooid zouden worden en je maakt een 
kunstwerk van restmaterialen.”

Bij een thema als intercultureel leren bezoek 
je bijvoorbeeld een kerk, een synagoge en een 
moskee. In het Humanity House ontdek je wat 
vluchtelingen allemaal meemaken. “Daarna 
hebben we een gesprek over mensenrechten en 
solidariteit. Ik vind deze weken heel waardevol. 
Een term als duurzaamheid of wereldvrede staat 
vaak ver van de leerling af. Klink saai en wat 
kan ik ermee? Maar door de activiteiten in de 
projectwerken gaan de thema’s leven. Dan zie 
je vaak dat leerlingen eigenlijk heel idealistisch 
zijn. Ze worden echt boos om de plasticsoep in de 
oceanen en willen iets doen tegen armoede. Het 
is tof om te zien hoe de wereldweken dat vuurtje 
kunnen aanwakkeren.”

“Tijdens de coronacrisis hebben we een 
enorme digitale slag gemaakt”, vertelt 
vestigingsdirecteur Bas Visser. “We verzorg-
den online lessen via Microsoft Teams en 
mondelinge examens werden afgenomen via 
FaceTime. Ik zag allerlei creatieve oplossingen 
ontstaan en de lijntjes tussen mentoren, 
leerlingen en ouders waren kort. Was het voor 
een leerling heel moeilijk om thuis het online 
onderwijs te volgen? Dan zochten we samen 
naar een passende oplossing. We zijn niemand 
uit het oog verloren.”

“Docenten maakten elke week inzichtelijk via het 
leerlingvolgsysteem hoe ieders werkhouding was 
tijdens de online lessen. Dit werkte motiverend 
voor de leerlingen en verhelderend voor de 
ouders. Toen het weer mocht, hebben we direct 
weer zo veel mogelijk lessen op school gegeven. 
Aan het eind van het schooljaar kregen we van 
ouders en leerlingen een hoog rapportcijfer voor 
ons onderwijs tijdens de coronacrisis. Ik ben trots 
op ons team en op de leerlingen!”

‘We zijn niemand  

uit het oog  

verloren’

Goed onderwijs  
maak je samen
‘Bij ons  
vergaderen  
de leerlingen 
gewoon mee’
Op het Comenius praten leerlingen mee over 
het onderwijs en de school. Dat kan bijvoorbeeld 
via de leerlingenraad. “Daarin zit uit elke klas 
één leerling”, vertelt Sasha, die zijn havo-2-
klas vertegenwoordigt. “School vraagt onze 
mening over onderwerpen en wij kunnen zelf ook 
onderwerpen inbrengen. Ik vind het leuk om de 
klassenvertegenwoordigers te leren kennen en 
met ze te overleggen”. Ook Fenna (havo 3) en Lizzy 
(mavo 4) zijn net begonnen in de leerlingenraad. 
Fenna: “Ik vind het belangrijk dat leerlingen 
invloed hebben op de school”, en Lizzy: “Het lijkt 
me leuk om mee te denken over problemen en 
verbeteringen.”

In gesprek blijven
“We zijn blij met de inbreng van de leerlingenraad”, 
vertelt vestigingsdirecteur Bas Visser. “We nodigen 
leerlingen ook geregeld uit om aan te schuiven 
bij teamvergaderingen. De stem van de leerling 
hebben we echt nodig. Vergelijk het met het 
maken van een maaltijd. Heb je alleen docenten 
in de keuken staan? Dikke kans dat de leerlingen 
het niet lekker vinden en de helft laten staan. Dat 
willen we niet. Het gaat er juist om dat wij onderwijs 
serveren waarvan ze niet genoeg kunnen krijgen. 
Zodat ze goed groeien, met plezier. Ook wil je 
continu met elkaar in gesprek blijven. Soms is een 
ingrediënt op of gaat een recept vervelen. Als je 
samen zoekt naar verbeteringen en oplossingen 
krijg je het beste resultaat.”
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Wie goed Engels spreekt heeft daar veel 
voordeel van. Als je iets opzoekt op internet 
is er in het Engels veel meer te vinden dan 
in het Nederlands bijvoorbeeld. Steeds meer 
vervolgopleidingen zijn tweetalig en bedrijven 
en organisaties opereren vaak internationaal. 

“Het is gewoon heel handig en fi jn als je het Engels 
goed beheerst”, zegt Marina Jongejan, docente 
Engels op het Comenius. “Daarom kun je bij ons – 
naast de gewone Engelse lessen – meedoen met 
Anglia of Cambridge. Aan Anglia kan iedereen 
meedoen vanaf het eerste leerjaar. Of je Engels nu 
makkelijk, moeilijk of gewoon leuk vindt. Na een 
instaptoets krijg je het hele jaar door oefeningen 
op jouw niveau en aan het eind van elk schooljaar 
kun je een examen maken en een internationaal 
erkend diploma halen. Cambridge is echt bedoeld 
voor de uitblinkers in Engels. Zij zijn vaak snel 
klaar met de gewone lesstof en krijgen met 
Cambridge de uitdaging die ze nodig hebben.”

Het Comenius heeft goed contact met de 
basisscholen in de omgeving. Marina: “Voorheen 
zag je best grote niveauverschillen tussen 
leerlingen. Op de ene school kregen ze alleen 
woordjes, op de andere ook grammatica. Door 
te overleggen met de basisscholen weten we nu 
beter hoe we op elkaar aan kunnen sluiten in de 
overgang van basis naar voortgezet onderwijs.”

Extra aandacht 
voor Engels met 
internationaal 
erkende 
diploma’s 

Ontdekken, ondernemen en 
samenwerken in het lokaal 
voor de toekomst 
Technologie, data en media spelen een steeds grotere rol in onze samenleving. In het ‘lokaal voor 
de toekomst’ nodigen we jou uit om hier zelf mee aan de slag te gaan. Het is een plek waar je gaat 
ontdekken, ondernemen en samenwerken. Een plek waar je leert over de mogelijkheden én de 
beperkingen van techniek. 

Het ‘lokaal van de toekomst’ ziet er heel anders uit dan een normaal klaslokaal. Er zijn 
verschillende soorten stoelen en banken en allerlei ‘hoeken’ waarin je bijvoorbeeld kunt 

bouwen, programmeren, testen en overleggen met je team. Er zijn veel moderne tools 
en technologische snufjes aanwezig. Die gebruik je in projecten voor verschillende 

vakken en in dit hypermoderne lokaal volg je ook de Tech+ lessen. Daarin ga je onder 
andere aan de slag met Lego Mindstorms. Je rust je zelfgebouwde creatie uit met 
elektromotoren en sensoren. Door de centrale besturingsmodule te programmeren 
kun je jouw eigen Lego-creatie laten werken. En wie weet doe jij straks mee met het 
Comenius-team in de spannende, internationale wedstrijd ‘FIRST LEGO League’.

Het lokaal is heel cool geworden en 

er staan allemaal handige spullen in. 

De Tech+ lessen zijn ook leuk.’

‘Het ziet er gaaf uit, er is een mooi groot 

scherm en de banken zitten lekker. 

De lessen zijn leuk.’

‘Ik vind het leuk dat je er veel 

met computers en technologie 

kunt uitproberen.’
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Het Comenius-team:  
Goede mix van frisse blikken en bergen ervaring

Onze docenten vormen een hecht en gedreven 
team. Iedereen kent elkaar en de sfeer is goed. 
In het team zitten veel jonge docenten, maar ook 
mensen met enorm veel onderwijservaring. Dit 
is een mooie combinatie. Zo profiteren we van 
in het verleden geleerde lessen en hebben we 
tegelijkertijd de verfrissende inbreng van de jonge 
garde. We blijven continu nadenken over hoe wij 
onderwijs willen aanbieden. In welke vorm en met 
welke leermiddelen. Met welk idee en met welk 
doel. En daarbij betrekken we uiteraard onze 
leerlingen. Want de leerlingen en hun talenten 
staan bij ons centraal.

Waarom zouden achtstegroepers moeten 
kiezen voor het Comenius?
Deze vraag stelden we via de app aan een van 
de brugklassen. Wat was het leuk om zo veel 
enthousiaste antwoorden te ontvangen! Een 
greep uit de reacties:

“Het is een hele leuke, gezellige school. Niet 
te klein en niet te groot. Je kunt dus niet zo 
snel verdwalen. De docenten en kinderen op 
deze school zijn ook superaardig. Je doet 
veel leuke dingen, in de pauze en in de les.”

“Het Comenius is een leuke en overzichtelijke 
school en voor mij is het lekker dichtbij.”

“Ik vind het een superleuke school ik leer 
er heel veel. Er zijn aardige docenten. Het is 
geweldig!”

Hoe ver kun 
jij komen?

Bepaal je eigen 
rooster

Colofon Duurzaamheid: 
meer dan mooie 
woorden

Dit is niet voor niets onze slogan. Want alles eruit 
halen wat erin zit, is ons doel. Dat gaat echt niet 
alleen maar over hoge cijfers halen. Het gaat 
ook over je talenten ontdekken en deze verder 
ontplooien. En over met plezier naar school gaan. 
Vind je iets lastig, heb je vragen of een probleem? 
Blijf daar niet mee rondlopen, maar ga ermee 
naar je mentor, zodat jullie samen naar een 
oplossing kunnen zoeken.
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Op het Comenius werken we met het flexrooster 
en daar zijn onze leerlingen heel blij mee. Ze 
volgen de normale lessen en kiezen daarnaast 
zelf maatwerkuren en stilte-uren. Sta je een 
onvoldoende voor Duits en vind je aardrijkskunde 
superinteressant? Door de maatwerkuren voor 
deze vakken te kiezen krijg je meer uitleg of 
juist extra uitdaging. Tijdens de stilte-uren kun 
je rustig werken aan je huiswerk. Zo maak jij je 
eigen rooster: helemaal op maat. 

Een betere wereld begint bij jezelf. Wij vertellen 
onze leerlingen daarom niet alleen over 
duurzaamheid, we voegen de daad ook bij het 
woord. Zo liggen er 400 zonnepanelen op ons dak 
en drinken wij onze koffie niet uit plastic, maar 
uit bamboebekers. We scheiden ons afval en de 
nieuwe docentenwerkruimte is ingericht met 
refurbished meubelen. Kom vooral eens kijken. 
En veeg dan je voeten op onze deurmat gemaakt 
van gerecyclede autobanden!  


