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Hoe ver kun jij komen?

Waarom kies jij voor Comenius?

Het Comenius Lyceum

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.

Capelle aan den IJssel
“Een gastvrije school waar
je je welkom voelt en jouw
talenten kan ontwikkelen "
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Welkom in

Op het Comenius Lyceum Capelle kom je in een mooi 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 vierde klas, die jou helpt om je weg te
vinden op onze school.

Junior lyceum
Van de basisschool naar de middelbare school is een grote stap.
Maak je geen zorgen! Wij maken die stap kleiner. Speciaal voor alle
brugklasleerlingen hebben wij het Junior lyceum ingericht.
Dit betekent dat je door een eigen ingang de school in komt en dat
er een aula met kluisjes is, waar alleen maar brugklassers komen.
Daarnaast is de leerjaarcoördinator altijd in de buurt!

GASTVRIJE SCHOOL

CHRISTELIJKE SCHOOL

Comenius Lyceum Capelle is een gastvrije school. Wij kennen onze leerlingen

Het Comenius College is een christelijk school. Voor ons is iedereen uniek en

en vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan om

we vinden het belangrijk dat we elkaar respecteren en waarderen. We kijken

te leren! Op ons lyceum helpen wij je om jouw talenten te ontdekken en om

naar elkaar om. Als je bij ons op school komt, sta je er niet alleen voor. We

deze verder te ontwikkelen.

helpen elkaar waar nodig. Bij het Comenius College gaat het om veel meer

een Christelijke

dan alleen het behalen van je diploma. Het betekent ook dat wij onze kennis
en ervaring met jou willen delen.

ComeniusKernwaarden

Het Comenius flexrooster

COMENIUS ONLINE:

Sinds het schooljaar 2019-2020 werken wij met

Door het coronavirus is het onderwijs dit jaar net even anders. Gelukkig

een flexrooster. Het flexrooster zorgt voor meer

gebruiken wij verschillende programma’s die het toch mogelijk maken,

keuzemogelijkheid, rust en ontspanning. Je volgt lessen

les te volgen als je niet naar school kan!

van 80 of 40 minuten en kiest daarnaast drie flexuren op de
Comenius Lyceum Capelle heb je maximaal vier lesblokken op
een dag, van 80 minuten.

• Office365 voor al onze leerlingen (met
MSteams voor de online lessen)
• SOMtoday voor je cijfers en rooster

Na ieder lesblok heb je een pauze van twintig minuten. Dit

• Zermelo om je in te schrijven voor je flexuren

zorgt voor rust in je rooster en dat je minder boeken hoeft te

• Overal Wifi voor leerlingen

sjouwen. Tijdens de flexuren maak je huiswerk, kan je extra

• Naast het gebruik van lesboeken

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! Je kan ook flexuren kiezen voor de ontspanning zoals
drama, beeldende vorming en sport.
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 voor jou is.

gebruiken de leerlingen een laptop

PRE-HAVO
Krijg je een mavo/havo-advies van de basisschool? Vind je
het leuk om te leren en ben je gemotiveerd om je havodiplo-

COMENIUS COLLEGE

ma te halen? Kies dan voor pre-havo op het Comenius! Op
de pre-havo krijg je alle lessen en toetsen op havoniveau.
Je krijgt 1 uur extra wiskunde. Samen kijken we hoe jij het
beste kunt leren. Heb je ondersteuning nodig bij het leren?
Ook hierbij kunnen we je helpen.

HAVO
Wil je je aanmelden voor havo of vwo? Dan ben je van harte
welkom op ons lyceum!
Afhankelijk van je advies word je geplaatst in een havo- of
vwo-brugklas. In de brugklas krijg je veel verschillende

INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE

vakken. Naast Engels maak je kennis met de vakken Spaans,

Het IBC is aangepast aan het flexrooster en staat nu open voor alle leerlingen uit de

Frans en Duits. Verder volg je het vak Tech+(computervaar-

bovenbouw van het Lyceum. Volg in je flexuren modules uit het IBC-aanbod die jou

digheden) en Techniek. In het voor examenjaar ga je op reis

aanspreken. Denk aan lessen in communicatie, psychologie, etiquette, solliciteren, pitchen...

naar het buitenland. Veel leerlingen vinden dit één van de

Kom luisteren naar gastsprekers uit het bedrijfsleven, ga op bedrijfsbezoek of bedrijfsstage,

hoogtepunten van hun middelbareschooltijd.

leer boekhouden of start je eigen onderneming als profielwerkstuk.

INTERNATIONALISERING
Nederland is een klein land, juist daarom vinden wij het op het Comenius belangrijk
om over de grenzen te kijken. Je leert over Europees burgerschap en vergroot je
zelfstandigheid. Wanneer het coronavirus over is gewaaid, zullen wij weer starten
met de excursies naar het buitenland!

• Je kunt ervaring in het buitenland opdoen
• We brengen jou in contact met leeftijdsgenootjes in het
buitenland door e-mailcontact te hebben met elkaar

VWO

• Elk jaar speciale internationaliseringsprojecten met landen als Japan,

Met een vwo-advies kan je kiezen voor het reguliere vwo of het tweetalig vwo. Op het reguliere

• Je kan op excursie naar een Europese stad of

vwo werken we regelmatig projectmatig, verschillende vakken werken aan eenzelfde onderwerp
en sluiten dit af met een presentatie. Je wordt voorbereid op academische vaardigheden. In de
eerste klas werken we aan het project Australië. Dit is een vakoverstijgend project waarbij je van
alles te weten komt over het land Australië. Hierbij ga je onderzoek doen vanuit de verschillende
vakken, van de grote bosbranden die er jaarlijks zijn tot de unieke flora en fauna in het land. En de
kaartvaardigheden tot wiskundige benaderingen toegepast op het land. Doordat we steeds meer en
verder gaan leven in een digitaal tijdperk willen we de leerlingen hier ook op voorbereiden. Tijdens
de projecten werken we daarom aan de 21e eeuwse vaardigheden en ICT-skills zodat ze voorbereid
zijn op de toekomst.

China, India, Verenigde Staten, Sint-Maarten en veel Europese landen.
meedoen aan een uitwisselingsprogramma
• Je kan onderzoek in het buitenland doen voor je profielwerkstuk
(bovenbouwleerlingen)International Baccalaureate (IB)

TWEETALIG ONDERWIJS

TWEETALIG HAVO

Op het Comenius College is het mogelijk

Tweetalig havo: voor de havoleerling die

om op havo- en vwo-niveau een tweetalige

meer in zijn mars heeft.

TWEETALIG VWO
Ben je op zoek naar extra uitdaging en wil je je grenzen

opleiding te volgen. De meeste vakken
worden dan in het Engels aangeboden.
Lesmateriaal, toetsen en werkstukken

• Meer dan 50% van de
• Vakoverstijgende projecten

volgen van tweetalig onderwijs leer je niet

• Buitenlandse reizen

alleen goed Engels maar word je een global

• Actualiteit als onderdeel van

dat je leert over allerlei zaken die mensen
op de hele wereld bezighouden, zoals de
opwarming van de aarde, veiligheid, migratie,
mensenrechten, Brexit, etc.

Wij willen je graag een open en brede blik op de wereld

lessen in het Engels

zijn uiteraard ook in het Engels. Met het

citizen, een wereldburger. Dat betekent

verleggen? Dan is tweetalig vwo misschien iets voor jou!

het lesprogramma
• Digitaal portfolio van
internationale activiteiten
• Extra tto-activiteiten: Engelstalig

meegeven.

• De meeste lessen in het Engels
• Vakoverstijgende projecten

EARLY LEARNERS
Wil je vast kennismaken met het tto? Volg dan de speciale
Early Learners-lessen.

theater, Junior Speaking Contest
Deze lessen tweetalig havo en vwo vinden plaats op

Sinds december 2019 mag het Comenius

woensdagmiddag 12 of 19 januari 2022

College de officiële status van senior tto-

van 13.30 tot 15.15 uur.

school voeren.
Je kunt je via de website aanmelden voor één van deze data.

• Buitenlandse reizen
• Wereldburgerschap
• 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, Mathematics Challenge
• Extra examens in de bovenbouw:
Cambridge Advanced English (CAE) en
International Baccalaureate (IB)

Kom je kijken?

CONTACT

OPEN DAGEN

Voor meer informatie kunt u contact

Openlesavond

Open dag Light (onder voorbehoud)

opnemen met de leerjaarcoördinator

dinsdag 2 november 2021

Comenius Lyceum Capelle

brugklas:

van 19.00-20.30 uur

donderdag 17 februari 2022
van 17.00-19.00 uur

mw. B.M. Collée

Early Learners

bmcollee@comenius.nl

woensdagmiddag 12 januari 2022

aanmelden kan:

woensdagmiddag 19 januari 2022

vanaf 14 februari 2022 tot en met

13.30 – 15.15 uur

10 maart 2022

Open dag

Kijk voor meer informatie en

Lijstersingel 18

woensdag 26 januari 2022

aanmelden op www.comenius.nl

2902 JD Capelle aan den IJssel

van 15.00 - 20.00 uur

mw. J.C.van Kempen
jcvkempen@comenius.nl

Volg je ons al op Instagram?

010 459 59 59
CLC@comenius.nl

Meeloopmiddag

www.comenius.nl

Comenius Lyceum Capelle
woensdag 9 februari 2022
van 13.30 tot 15.00 uur

@ComeniusLyceumCapelle

