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Leerdoelen voor vandaag
Aan het eind van deze bijeenkomst:
• Heb ik een duidelijk beeld van waar Comenius voor 

staat
• Weet ik welke niveaus/mogelijkheden het Comenius 

biedt
• Weet ik wat het flexrooster inhoudt en wat de 

voordelen ervan zijn
• Heb ik een gevoel overgehouden van de sfeer op 

school
• Weet ik welke mogelijkheden er nog meer zijn om de 

school in de komende tijd te leren kennen



14 September 2014

Waarom kies jij voor Comenius?

Hoe ver kun jij komen?
Gastvrije school

Christelijke school
Wereldburgerschap

Meedenken
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Comenius College Nieuwerkerk (CCN)
Comenius College Rotterdam (CCR)
Comenius College Krimpen (CCK)

Comenius Beroepsonderwijs Capelle(CBC)
Comenius Mavo Capelle (CMC)
Comenius Lyceum Capelle (CLC)

Scholen van 
het Comenius College
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Waarom kies jij voor 
Comenius Lyceum?

• veilige sfeer in school en in het klaslokaal
• gastvrije ontvangst, iedereen is welkom
• tevreden leerlingen en ouders
• je wordt gezien door je vakdocent, hij weet wat je 

nodig hebt in de les
• je mentor heeft goed contact met jou en je ouders 
• omgang met elkaar



welkom leerlingen!



panna tegen de leerlingen



315 examenkandidaten
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Waarom kies jij voor 
Comenius Lyceum?

• omgang met elkaar
• wereldburgerschap in de lessen, 
• excursies en activiteiten
• we willen graag dat je meedenkt



een traktatie voor onze leerlingen



kamp klas 1



Ondernemende leerlingen



hart onder de 
riem van mentoren 

havo 4



mentor in het zonnetje
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Schooltypen aan de 
Lijstersingel
in Capelle aan den IJssel

onderwijs leerjaar
mavo 1 t/m 4
havo 1 t/m 5
vwo 1 t/m 6
tto havo 1 t/m 5
tto vwo 1 t/m 6
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Flexrooster is here to stay!
Meestal 3 blokken van 80 minuten 
les

Je kunt kiezen uit flexuren
Voor zelfstandig werken (SWT)

Je kunt kiezen uit vak flexuren 
(VSWT)

extra les van een docent 
bijles van een docent
leren plannen bij de studiecoach
extra rekenen bij de studiecoach
extra sport of fitness voor 
dramalessen
extra tekenlessen
spreekuur met de directeur



Op je app staat je rooster met je 
vak en het lokaal.

De uren waar geen lessen staan 
kun je een flexuur kiezen.

De app geeft aan hoeveel 
flexuren je nog moet maken die 
week.

Je kunt je inschrijven op de 
uren met een groen plusje en 
op de uren die uitvallen (uren 
met een uitroepteken)

Klik op het plusje!



Je hebt op het 
plusje gedrukt 
en je ziet op het 
volgende scherm
uit welke flexuren je 
een keuze kan 
maken.



Je ziet uit welke flxuren je kan kiezen.

Schrijf je in door je keuze aan te vinken.

De docent ziet in zijn app dat hij je 
verwacht. 
Je kunt je niet meer  uitschrijven.
Dus ga je ook echt naar dat flexuur.

De verzuim coordinator ziet dat je naar 
het flexuur bent geweest en aan het eind 
van de week  kun je op je app zien dat je 
alle flexuren hebt gemaakt.

De gemiste uren moet je de week erna 
inhalen. Je mentor en je studiecoach 
houden het in de gaten.
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Extra ondersteuning/begeleiding
Je hebt je eigen mentor, je eigen studiecoach en 
je eigen coördinator. 
Daarnaast kun je begeleiding krijgen van

• studiecoach voor plannen, 
leren leren

• dyslexiecoach (dyslexie)
• ondersteuningscoördinator (alle zorg voor

leerlingen)
• schoolmaatschappelijk werker (SMW)
• vertrouwenspersonen
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• moderne kleine school met grote uitstraling
• aula en kantine
• eigen ingang met kluisjes
• elke leerling wordt gezien
• klein docententeam 
• mentor en juniormentor
• overzichtelijk en veilig 
• leerlingenraad 

CMC 
mavo
pre-havo
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• mavo/havo-advies hebben én
• gemotiveerd zijn
• door kunnen zetten
• bereid zijn om hard te werken
• openstaan voor ondersteuning

• extra lesuur wiskunde, Engels, Nederlands
• lessen en toetsen op havoniveau

pre-havo voor 
leerlingen die
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Per week 4 dagen reguliere lessen en 1 dag 
projectmatig leren

• vakoverstijgende projecten
• nadruk op wereldoriëntatie en 

wereldburgerschap 
• nadruk op samenwerken, ontwerpen en 

vormgeving, zelfregulatie, ICT-vaardigheden 
(3D-printer)

20-80 Learning Comenius Mavo
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Junior Lyceum:
havo en vwo

• eigen brugklas ingang
• eigen brugklasaula met kluisjes
• overzichtelijk en veilig
• makkelijk nieuwe vrienden maken, 
• oude vrienden ontmoeten
• eigen mentor en juniormentor
• leerjaarcoördinator dichtbij
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havo en vwo

Leerlingen hebben keuzes!

SWT-VSWT-keuze uurtje drama, bulletjournaling, art 
performance
GSA – theater identiteit, agressie, social media
peer tutoring
juniormentor
schaken in de mediatheek
fitness
feesten
deelraad MR
leerling enquêtes
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Vakken

o Nederlands
o Engels
o wiskunde
o biologie
o aardrijkskunde
o geschiedenis
o godsdienst
o Spaans
o Frans
o Duits
o scheikunde

o natuurkunde
o economie
o beeldende vorming
o tekenen
o muziek
o maatschappijleer
o techniek
o Tech +
o lichamelijke

opvoeding
o leren leren
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Meepraten

• LMR: leerlingenmedezeggenschapsraad
• Klankbordgroep leerlingen: wat leeft er in de school?

• GSA-groep: iedereen mag zichzelf zijn
• Milieugroep: elkaar milieubewust maken
• Feestcommissie: organisatie vieringen en schoolavonden 



Wat hebben we geleerd 
van Covid



Hybride lessen, nu nog 
steeds?



Alle docenten zijn bevoegd!



Eenzame kerst met super livestream



virtuele informatiemarkt



MEVROUW.MOL.NL, 
online hulp bij zelfstandig studeren



hoofdact mainstage Isala 
Felix en Vermeulen



aandacht voor andere 
godsdiensten



nieuwe wereldburgers



PWS week groot succes!



PWS posters, make your pick



geweldige diplomering!!



welkom brugklassers



tweetalig havo en vwo
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Open dag: Comenius College
Woensdag 26 januari 2022
15.00- 20.00 uur

Ealy Learners: meeloopmiddag tto
woensdag 12 januari 2022
woensdag 19 januari 2022

Meeloopmiddag (CLC en CMC):
donderdag 9 februari 2022 

online van 14:00 – 15:00 uur

Aanmeld dagen: (CLC en CMC)
1 t/m 3 maart 2022
15.00 uur- 17.30 uur
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Aanmelden nieuwe brugklassers

• Nu al mogelijk via aanmeldingsformulier op de 
website

• Afronding aanmelding na definitief advies van 
de basisschool (t/m 19 mrt. 2022)

www.comenius.nl



bmcollee@comenius.nl of jcvkempen@comenius.nl

010 - 4595959

Contact coördinatoren Werving & Plaatsing

mailto:bmcollee@comenius.nl
mailto:jcvkempen@comenius.nl

	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	       welkom leerlingen!
	       panna tegen de leerlingen
	       
	Dianummer 9
	een traktatie voor onze leerlingen
	 kamp klas 1
	Ondernemende leerlingen
	       hart onder de riem van mentoren havo 4
	       mentor in het zonnetje
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Dianummer 26
	Dianummer 28
	Dianummer 29
	Dianummer 30
	Dianummer 33
	                    Wat hebben we geleerd van Covid
	                    Hybride lessen, nu nog steeds?
	Alle docenten zijn bevoegd!
	Eenzame kerst met super livestream
	       virtuele informatiemarkt
	 MEVROUW.MOL.NL, �online hulp bij zelfstandig studeren
	       hoofdact mainstage Isala �Felix en Vermeulen
	       aandacht voor andere godsdiensten
	       nieuwe wereldburgers
	       PWS week groot succes!
	       PWS posters, make your pick
	       geweldige diplomering!!
	       welkom brugklassers
	       tweetalig havo en vwo
	Dianummer 54
	Dianummer 55
	Dianummer 56

