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Van harte welkom!
Comenius College Nieuwerkerk is een kleinschalige school: er is persoonlijke 
aandacht voor elke leerling. Bij ons leg je een goede basis voor je toekomst, voor 
de studie die jij kiest en voor de dromen die je waar wilt maken. Met modern en 
inspirerend onderwijs halen we eruit wat erin zit. En ook belangrijk: samen zorgen 
we ervoor dat je hier een wereldtijd hebt. 

Een nieuwe school, nieuwe klasgenoten, 

nieuwe docenten… dat is wel even 

wennen! Daarom organiseren we in 

juni al een aantal wenlessen. Met het 

introductieprogramma aan het begin 

van de eerste klas leer je de school en de 

mensen goed kennen. Bij je mentor kun 

je terecht met al je vragen. Je zult zien 

dat je je snel thuis voelt.

jouw tijdwereld



jouw beeldwereld

‘Naar een nieuwe school 
gaan was best spannend, 

maar binnen drie dagen was 
ik helemaal gewend.’

#jouwwereldtijd

Oog voor elkaar
Vanuit onze christelijke waarden en normen hebben 

we bij ons op school oog voor elkaar en voor onze 

omgeving. Je maakt kennis met verschillende 

geloven bij de godsdienstles. We vieren de 

christelijke feesten en we beginnen elke dag met 

een dagopening. 



Flexrooster
Bij ons op school duren de lessen 40 

of 80 minuten. Daarnaast schrijf je 

je in voor maatwerkuren naar keuze. 

Tijdens deze uren kun je extra uitleg 

krijgen over iets wat je moeilijk vindt, 

jouw prestatiewereld

of je kunt juist om meer 

uitdagende leerstof vragen. 

Ook kun je kiezen voor stilte-

uren om rustig je huiswerk te 

kunnen maken.

Plenda
In de brugklas werken we 

met de Plenda. Dit staat voor 

plannen en agenda. Het geeft 

overzicht, waardoor je op tijd 

begint en minder stress hebt. 

Ideaal dus!

‘Wiskunde vind ik wel 

moeilijk. Maar dankzij de 

maatwerkuren lukt 

het toch!’



De stem van de leerling
Jou de kans geven om je 

talenten te ontdekken en te 

ontwikkelen, dat is een van 

onze belangrijkste doelen. 

Wat heb jij daarvoor nodig? 

Je kunt hierover op allerlei 

manieren meepraten. We 

nodigen bijvoorbeeld geregeld 

leerlingen uit bij vergaderingen 

over het onderwijs en 

hebben uiteraard ook een 

leerlingenraad. Laat je stem 

maar horen!

jouw schoolwereld

‘‘Er wordt hier echt geluisterd 
naar wat wij als leerlingen 
belangrijk vinden’’



het goed functioneren in 

een wereld waarin nieuwe 

technologie, data en media 

een steeds prominentere plek 

innemen. Zo werken we samen 

aan de toekomst, met oog voor 

elkaar en de planeet.

jouw verbeteraarswereld

Het Comenius in Nieuwerkerk 
is een UNESCO-school. Wat we 
binnen en buiten de school doen, 
sluit aan op de UNESCO-thema’s:

• vrede en mensenrechten

• intercultureel leren

• duurzaamheid

• wereldburgerschap

Duurzaamheid gaat verder dan afval 

scheiden en de 400 zonnepanelen 

op ons dak. Het betekent ook dat je 

bij ons passend en toekomstgericht 

onderwijs krijgt. Je doet kennis en 

vaardigheden op die je nodig hebt 

voor een vervolgopleiding. En voor 



jouw ideewereld

Mooie dingen doen
Elk schooljaar zijn er drie 

projectweken die passen bij de 

UNESCO-thema’s. We organiseren 

geregeld interessante excursies, 

doen mee met warme truiendag, 

zetten ons in voor goede doelen en 

nog veel meer. Heb jij een idee? Laat 

het vooral weten. 



Alle kansen
om het beste

te bereiken

Ons DNA
Een Christelijke

schoolLeerling
en talenten

centraal

Oog voor
elkaar

#versterktEngels

jouw taalwereld

Extra aandacht voor Engels
Engels is een belangrijke taal in het 

bedrijfsleven en in het onderwijs. En 

het komt jou – als wereldburger – 

eigenlijk altijd wel van pas. Daarom 

hebben we op het Comenius extra 

aandacht voor Engels met Anglia 

op de mavo en met Cambridge 

Engels op havo/vwo. We noemen 

dit ook wel ‘versterkt Engels’.



jouw schoolwereld

Lokaal voor de toekomst
Dit lokaal heeft een bijzondere 

inrichting en je kunt er aan 

de slag met allerlei moderne, 

technische tools. Er is volop 

ruimte voor creativiteit, 

onderzoek, samenwerking en 

ondernemerschap. Hier vinden 

onder andere onze Tech+ lessen 

plaats. 

Tech+ laat je op een leuke manier 

kennismaken met technologie. 

Je krijgt niet alleen theorie, maar 

gaat vooral ook onderzoekend en 

#versterktEngels

‘Dit lokaal is echt 
heel chill.’

ontwerpend leren. 

De projecten sluiten 

aan op vraagstukken 

in het bedrijfsleven 

en op technische 

vervolgopleidingen. 

Duurzaamheid is 

hierbij een belangrijk 

thema. 



jouw plekwereld

“Op de middelbare school heb je 
als klas een mentor: een docent 
bij wie je terechtkunt met al je 
vragen. Dat vind ik handig en 
fi jn!”



Kom je kijken?
Webinar voor ouders groep 7 & 8
12 november 2020 van 19.00 - 20.30 uur
Informatieavond voor ouders over 

het Comenius College Nieuwerkerk.

Op de website komt een link te staan, om deze bij 

te wonen.

VIP meeloopmiddagen
18 november, 25 november, 2 december, 
9 december van 14.15 tot 16.00 uur
Volg een aantal lessen om te zien hoe een

gewone schooldag op de middelbare school

eruit ziet.

Inschrijven kan via de website www.comenius.nl

Open Dag
27 januari 2021 van 15.00 - 20.00 uur
Kom kennismaken met Comenius Nieuwerkerk.

Je bent welkom!

Open dag Light
18 februari 2021 van 17.00 - 19.00 uur
Onze Open Dag gemist? Kom naar de Open

Dag Light; rondleidingen en veel informatie!

Kijk voor het meest actuele overzicht op onze 

website www.comenius.nl of op onze social media 

kanalen Facebook en Instagram.

jouw schoolwereld



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

We hopen 
je gauw te 
ontmoeten!
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