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YOUNG & STRONG
JE BENT JONG EN NIEUWSGIERIG. JE WILT LEREN,
KIEZEN, GROEIEN EN PRAKTISCH BEZIG ZIJN.
SAMEN ONTDEKKEN WE WAAR JIJ STERK IN BENT!
LEREN EN DOEN (80-20)

• Leren en doen (80-20)
• Young business, Young sport, Young art, Young science

Leren is pas echt leuk als dat wat je leert, je ook
echt kunt ervaren en toepassen.

• Elke dag: Strong
verbreden, verdiepen, versterken

• Je eigen mentor is je coach!
• Persoonlijke ontwikkelgesprekken
jij, je mentor én je ouders

• Pre-havo (havo doen met je mavo/havo-advies)
• Pre-mavo (mavo doen met je kader/mavo-advies)
• Honoursprogramma voor meerbegaafden: b.v. Anglia
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Het helpt je ook om te ontdekken wat jij goed kunt.
Op Comenius Krimpen ben je ongeveer 20% van je
tijd praktisch bezig. Dat gebeurt op verschillende
manieren: in de lessen, tijdens de Young-uren en in
de Strong-uren. Je doet ook ervaringen op buiten
de school, bijvoorbeeld door een stage. Eerst
dichtbij maar geleidelijk aan verder weg.

STRONG
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JOUW PERSOONLIJKE
LEERROUTE
Je komt hier op school met een advies van de
basisschool. Met een mavo of havo advies ben
je bij ons aan het goede adres. We hebben ook
een pre-mavo en een pre-havo. Met een kader/
mavo-advies start je in de pre-mavo, met een
mavo/havo-advies start je in de pre-havo.
Sommige vakken kun je best op een hoger
niveau doen, bij andere vakken kun je juist
extra hulp gebruiken. Misschien lukt leren jou
beter op een andere manier. Daar houden we
rekening mee tijdens de lessen, en bij Strong.

STRONG UREN
Vier dagen in de week staat er een Strong-uur op je rooster.
Wat je dan doet, hangt af van wat jij nodig hebt, kunt en wilt.
Er zijn veel mogelijkheden, bijvoorbeeld:

OP WEG NAAR MEER
ZELFSTANDIGHEID
In het begin krijg je een uitnodiging om mee te
doen met bepaalde Strong-uren. Hoe beter we
je kennen, hoe meer vrijheid je krijgt om zelf te
bepalen voor welk uur jij jezelf inschrijft.

HONOURS VOOR
MEERBEGAAFDEN
Misschien heb jij extra uitdaging nodig.
Honours geeft je de mogelijkheid om meer
vakken te volgen, zelfstandig onderzoekend
te leren of bijvoorbeeld vakken in een
hoger jaar te doen. We bepalen samen jouw
leerdoelen en leerroute.

•
•
•
•
•
•
•

vaklessen: voor extra uitleg/lesstof of uitdaging
Anglia
rots en water
taal en rekenen
kunst- en andere projecten
zelfstandig onderzoek
individuele begeleiding bij het leren leren, plannen
en samenwerken
• huiswerkbegeleiding: om zelfstandig te werken,
groepsopdrachten te maken etc.
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PRE-MAVO en PRE-HAVO
MET EEN KADER/MAVO ADVIES TOCH EEN MAVODIPLOMA HALEN? HET KAN!

VOOR DOOR ZET T ERS!

PRE-MAVO
Heb jij een kader/mavo-advies en zin om flink je
best te doen? Dan kun jij op Comenius Krimpen
starten in de mavo-brugklas. Ons onderwijs
is erop ingericht om jou verder te helpen. Je
krijgt extra tijd voor vakken als dat nodig is en
eventueel extra begeleiding.

PRE-HAVO
Als je juf of meester denkt dat je misschien toch
mavo kunt halen, nodigen we jou en je ouders uit
voor een eerste persoonlijk ontwikkelgesprek.
We maken kennis, bekijken samen je kansen én
hoe jouw leerroute op maat eruit ziet.

Houd je van studeren, heb je een mavo/ havo-advies
en wil je hard werken om toch de havo te halen?
Gebruik je Strong-uren voor meer uren wiskunde,
Engels en/of Nederlands.
Met jou en je ouders maken we afspraken over jouw
leerroute en hoe we je gaan begeleiden.














ZO LEER JE JEZELF KENNEN!
WAAR BEN JE TROTS OP?

PORTFOLIO

Op school doe je heel veel kennis op: je leert talen,
wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, enz.

Je ervaringen, resultaten, foto’s en filmpjes,
verslagen en andere zaken die jij belangrijk vindt,
verzamel je in een portfolio. Zo maak je zelf een
mooi verslag van je schoolleven. Dit verslag is
heel handig bij je ontwikkelgesprekken.

Nét zo belangrijk is dat jij jezelf leert kennen: “wat doe
ik graag, wat vind ik moeilijk, wat is mijn manier van
leren, welke vaardigheden wil ik verder ontwikkelen,
waar ben ik trots op?” Daar krijg je zelfvertrouwen van.

PERSOONLIJKE
ONTWIKKELGESPREKKEN
Om je goed te begeleiden bij je ontwikkeling en te
kijken hoe het met je gaat, krijg je een eigen mentor.
Jullie praten vaak met elkaar. Elke drie weken voer je
een coachgesprek met je mentor waar je jouw doelen
in bespreekt. Minimaal drie keer per jaar zijn je ouders
daar ook bij. Jij vertelt over je ervaringen én je laat
natuurlijk zien waar je mee bezig bent. Met elkaar
bepalen jullie jouw leerroute en de begeleiding die jij
nodig hebt.
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COMENIUS KRIMPEN, DAT BEN JIJ!










YOUNG
Bij Young stap je binnen in de wereld van sport, business, art of
science. Die wereld is veel groter dan je nu denkt. Wie graag sport,
kunst maakt, producten verkoopt of onderzoekend bezig is, heeft
ook veel vaardigheden nodig. Je moet om kunnen gaan met ICT,
je eigen website onderhouden en mediawijs zijn. Je moet kunnen
communiceren (steeds vaker in het Engels), creatief denken,
samenwerken, verslagleggen en presenteren. Om dat allemaal te
doen, ben je elke week minstens een halve dag bezig met het Young
profiel dat jij kiest.

ORGANISEREN,
ONDERNEMEN
Je gaat op den duur natuurlijk ook zelf
activiteiten organiseren. Daarvoor is het
belangrijk dat je kunt plannen, organiseren én
rekening houdt met je opdrachtgevers. Kennis
van ondernemen en reclame maken, film en
fotografie is daarbij ook erg handig.

YOUNG PROFESSIONALS
Je wilt leren van professionals en
meemaken hoe zij in de praktijk bezig zijn.
Daarom werken we samen met specialisten,
ouders en oud-leerlingen en gaan we onder
meer naar bedrijven, museums, theaters,
basisscholen, hogescholen, ateliers,
ziekenhuizen, fitnesscentra, laboratoriums
en nog veel meer.
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YOUNG HELPT JEZELF GELEIDELIJK AAN BETER TE LEREN KENNEN EN TE ONTDEKKEN WAAR
JOUW KRACHTEN ZITTEN. DAAROM GAAT JE COACH OOK MET JE IN GESPREK OVER JE ERVARINGEN
MET YOUNG: WAT VIND JE POSITIEF, WAAR WIL JE MEER VAN WETEN EN WAAR WIL JE MISSCHIEN
IN DE TOEKOMST MEE BEZIG ZIJN?

YOUNG WEKEN

ONZE WERELD / IDENTITEIT

Een paar keer zijn we altijd extra actief. Dit noemen we
de Young-weken. Alle Young-programma’s laten zien
wat ze kunnen, op heel veel manieren: we exposeren,
verkopen, geven workshops en presentaties, sporten en
demonstreren. Jullie richten deze dagen zelf in, zorgen
voor publiek en klanten én een goed doel.

Jij en je klasgenoten zijn een stukje van de grote
wereld. Dat is een wereld waarin we gezond willen
leven, het milieu zoveel mogelijk sparen en begrip
hebben voor de mensen om ons heen. Vanuit onze
Christelijke normen en waarden werken we hier hard
aan een harmonieuze samenleving.
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Je maakt kennis met verschillende culturen en zet
jouw kennis en vaardigheden in voor anderen. Op het
Comenius College hebben wij oog voor elkaar; staan
onze leerlingen centraal en krijgen onze leerlingen
kansen om te kunnen worden wat zij willen. Dit noemen
wij het Comenius DNA. Meer over onze Christelijke
identiteit vind je op onze site.

YOUNG SPORT

YOUNG BUSINESS
Jij bent een ondernemer in de dop.
Handelen en zaken doen lijken je leuk. Je
wilt weten hoe je een eigen bedrijf(je) moet
runnen en wat daar allemaal bij komt kijken:
producten, klanten, budgetten, reclame, een
website en nog veel meer.

Sporten en bewegen vind
je leuk. Bij Young sport
maak je kennis met veel
sporten, zelfverdediging en
bewegings/dansvormen. Je
leert hoe belangrijk goede
voeding is, hoe je eerste hulp
kunt geven en hoe je samen
sportieve activiteiten kunt
organiseren (en daar anderen
enthousiast voor maakt).

YOUNG ART
Kunst, vormgeving, drama en muziek komen
in Young art bij elkaar. Jij wilt graag creatief
bezig zijn, zelf én samen iets in elkaar zetten. Je
wilt ook laten zien wat je kunt; publiek trekken,
exposeren en/of presenteren! Daarvoor moet je
slim kunnen communiceren en reclame maken.

YOUNG SCIENCE
Jij bent een nieuwsgierige jonge onderzoeker.
Microscopie, programmeren, wetenschappelijke en
technische experimenten, robotica, 3D-printing…
Je vindt het prachtig! Bij Young science ga je
ontwerpen en presenteren en je gaat regelmatig
op pad, naar technisch-specialisten of naar NEMO
bijvoorbeeld.
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CONTACTPERSONEN
De heer Van Burgel, directeur
Mevrouw Van der Hout, teamleider
Mevrouw Lozano, teamleider

OPEN DAGEN Kom je kijken?
Informatieavond en open lesavond voor groep 7/8
leerlingen en ouders! Meld je nu aan!
do. 18 november 2021 | 19:00 - 21:00 uur
Informatieavond voor groep 8 leerlingen en
ouders! Meld je nu aan!
do. 13 januari 2022 | 19:00 - 21:00 uur

Christelijke scholengemeenschap
(pre-)mavo/(pre-)havo
Boezemdreef 1
2922 BA Krimpen aan den IJssel
0180 59 15 00
CCK@comenius.nl
Voor meer informatie (groep 8) over
Comenius Krimpen, kijk op:

WWW.COMENIUS.NL
comeniuscollege.krimpen
facebook.com/comeniuskrimpen

Open Dag. Wil je samen met je ouders onze kleine,
veilige school komen bezoeken?
wo. 26 januari 2022 | 15:00 - 20:00 uur
Meeloopmiddag voor leerlingen van groep 8: op
een echte schooldag een middag meedoen!
wo. 9 februari 2022 | 14:00 - 16:00 uur
Aanmelden bij Comenius Krimpen?
Kom dan langs met je ouders!
wo. 16 februari 2022 | 15:00 - 21:00 uur
Open Dag Light: Open Dag gemist, of gewoon nog
een keer langskomen? Dat kan!
do. 17 februari 2022 | 17:00 - 19:00 uur
Aanmeldmiddag en avond voor groep 8 leerlingen.
Kom langs met je ouders, of maak een afspraak!
wo. 9 maart 2022, 15:00 - 21:00 uur

