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Je bent welkom, je wordt verwacht!

Waarom kies jij voor Comenius?
Hoe ver kun jij komen? Dat is de vraag waar wij ons mee bezig houden als je kiest voor het
Comenius College. Wij geloven erin dat je het beste leert als je doet wat je leuk vindt. Daarom kun je
bij ons kiezen voor de richting die bij jou past, zodat je het beste uit jezelf kunt halen! Het Comenius
flexrooster zorgt voor nog meer keuzemogelijkheid. Je kunt zelf bepalen wanneer je een flexuur
volgt. Als je er maar voor zorgt dat je aan het eind van iedere week drie flexuren hebt gevolgd.

Welkom in de brugklas
Op de Comenius Mavo Capelle kom je in een mooi nieuw gebouw met een
knusse aula waar je je snel thuis voelt. Je wordt begeleid door je mentor. Een
mentor is eigenlijk het beste te vergelijken met de meester of juf die je nu op
de basisschool hebt. Bij de mentor kun je terecht voor allerlei vragen. Naast
een mentor krijg je ook hulp van een juniormentor. Dit is een leerling uit de
derde klas, die jou helpt om je weg te vinden op onze school.

GASTVRIJE SCHOOL
Comenius Mavo Capelle is een gastvrije school. Wij kennen onze leerlingen
en vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan om
te leren! Op onze mavo helpen wij je om jouw talenten te ontdekken en om
deze verder te ontwikkelen.

CHRISTELIJKE SCHOOL
Het Comenius College is een christelijk school. Voor ons is iedereen uniek en
we vinden het belangrijk dat we elkaar respecteren en waarderen. We kijken
naar elkaar om. Als je bij ons op school komt, sta je er niet alleen voor. We
helpen elkaar waar nodig. Bij het Comenius College gaat het om veel meer
dan alleen het behalen van je diploma. Het betekent ook dat wij onze kennis
en ervaring met jou willen delen.
#ComeniusKernwaarden

Het Comenius flexrooster
Sinds het schooljaar 2019-2020 werken wij met
een flexrooster. Het flexrooster zorgt voor meer
keuzemogelijkheid, rust en ontspanning. Je volgt lessen
van 80 of 40 minuten en kiest daarnaast drie flexuren
op de Comenius Mavo Capelle heb je maximaal vier
lesblokken op een dag, van 80 minuten.
Na ieder lesblok heb je een pauze van twintig minuten.
Dit zorgt voor rust in je rooster en dat je minder boeken
hoeft te sjouwen. Tijdens de flexuren maak je huiswerk,
kan je extra begeleiding of verdieping van een vak krijgen
of kun je leren voor een toets. Dit zorgt er ook voor dat je
thuis minder hoeft te doen! Ook is er ruimte voor creatieve
vakken zoals drama, muziek en fitness.
Deze flexuren plan je zelf gemakkelijk in met je mobieltje.
Voor de brugklassers is het flexuur “Leren leren” een
verplicht uur, daar krijg je hulp bij het plannen van je
huiswerk met behulp van een plan agenda. Je leert hoe je
effectief kan leren en welke manier van leren het beste is.

COMENIUS ONLINE:
Door het coronavirus is het onderwijs dit jaar net even anders. Gelukkig
gebruiken wij verschillende programma’s die het toch mogelijk maken,
les te volgen als je niet naar school kan!

• Office365 voor al onze leerlingen (met
MSteams voor de online lessen)
• Somtoday voor je cijfers en rooster
• Zermelo om je in te schrijven voor je flexuren
• Overal Wifi voor leerlingen
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GASTVRIJ EN TALENTGERICHT
ONDERWIJS

#ComeniusKernwaarden

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

• 20-80 onderwijs
• 4 dagen les, 1 dag projectonderwijs
• Design &Technique
• Art & Culture
• Warm en veilig
• Leren, ervaren en doen
• Gastvrij en talentgericht onderwijs
• Van binnen klein en overzichtelijk, met
een grote uitstraling naar buiten
• Thuiswerkvrij door het flexrooster
• Veel excursies

STERKE PERSOONLIJKE BEGELEIDING
•
•
•
•
•

Overzichtelijk en veilig
Een eigen mentor en junior mentor
Eigen docententeam
Eigen conciërge
Eigen modern, duurzaam, gebouw, met een eigen aula en kantine

1 dag

aandacht voor elkaar

actueel projectonderwijs

veilig

zelfstandig

eerlijk

excursies

#ComeniusKernwaarden

leren en doen

4 dagen les

gezellig
gastvrij ambitieus
sportief
creatief

ondernemend

DE LEERLING STAAT CENTRAAL OP DE COMENIUS MAVO CAPELLE!
• 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

#ComeniusKernwaarden

Design

& TECHNIQUE

Vakoverstijgende projecten met de vakken: Tech+, Techniek en beeldende vorming.
Met nadrukken op samenwerken, ontwerpen en vormgeving, zelfregulatie, ICTvaardigheden met gebruik van innovatieve technologieën als 3D-printers

ART

& CULTURE

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

Warm en veilig
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

CONTACT
Teamleider				
dhr. J. van Doesburg
Leerjaarcoördinator klas 1 en 2
dhr. C. van Roon
Leerjaarcoördinator klas 3 en 4
mw. D.A. Dirks
Werving
mw. B.M. Collée-Kruyt
Lijstersingel 10
2902 JD Capelle a/d IJssel
010 459 59 70
CMC@comenius.nl

Kom je kijken?
Open lesavond
dinsdag 3 november 2020
van 19.00-21.00 uur

Open dag Light
donderdag 18 februari 2021
van 17.00-19.00 uur

Open dag
woensdag 27 januari 2021
van 15.00 - 20.00 uur

Aanmelden kan
vanaf 15 februari tot en met
11 maart 2021

Meeloopmiddag
woensdag 10 februari 2021
van 13.30 tot 15.00 uur

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

Volg je ons al op Instagram?
@ComeniusLyceumCapelle

