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Bij ons ben
je welkom!
Het Comenius College Nieuwerkerk is een
kleinschalige school met persoonlijke aandacht voor
iedere leerling. Onze school is een fijne en gezellige
plek waar je elkaar ontmoet en samen leert. We
hebben oog voor elkaar en voor de wereld om ons
heen.
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. We hopen je
binnenkort te ontmoeten!

#wereldtijd

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 godsdienstlessen. We
vieren de christelijke feesten en we beginnen elke dag met een
dagopening waarin we met elkaar stil staan bij de weekthema’s
en openingen die uitnodigen tot een gesprek.

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?
We vinden het belangrijk
dat leerlingen met ons
meedenken over hoe we
ons onderwijs iedere dag
een beetje beter kunnen
maken. Dat doen we echt
met elkaar. Dus laat je
stem maar horen!

Leerlingenraad
Op onze school hebben
we een actieve leerlingenraad,
de leerlingen denken mee om
de school steeds verder
te verbeteren.
Wat is er dankzij de
leerlingenraad o.a. al
gerealiseerd:
• Geluidsapparatuur in
de aula
• Meer prullenbakken
buiten het gebouw
• Nieuwe rode zitblokken
in de aula
• Picknicktafels op het
schoolplein
• Voetbaltafel in de aula
• Pannakooi op schoolplein

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, of je kunt juist meer
uitdagende leerstof of verdieping in een vak krijgen. Ook kun je kiezen
voor stilte-uren om rustig je huiswerk te kunnen maken.
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 de Engelse
taal met Anglia op de mavo en met Cambridge Engels op havo/vwo.
We noemen dit ook wel ‘versterkt Engels’.
Pre-havo
Heb jij een mavo/havo-advies? Wil je heel graag naar de havo en
ben je bereid om je daar extra voor in te zetten? Dan is de prehavoklas misschien wel iets voor jou. In deze klas krijg je extra les en
begeleiding om je doel te behalen. Je krijgt ook een ‘peercoach’. Dat is
een leerling uit havo 3 die jou helpt bij het maken en plannen van je
huiswerk.

UNESCO
Het Comenius College Nieuwerkerk is een
UNESCO-school. Met elkaar halen we de
buitenwereld naar binnen en proberen we een
steentje bij te dragen aan de maatschappij. Dit doen
we onder andere in projecten die aansluiten op de
UNESCO-thema’s:
• vrede en mensenrechten
• intercultureel leren
• duurzaamheid
• wereldburgerschap

Jouw
wereldschool
Op het Comenius College hebben we aandacht voor jouw
‘wereld’. Je directe omgeving en wat jou op dit moment
bezighoudt. Hoe wil jij graag leven en welke impact heeft dat
op je omgeving en de aarde?
We verbreden ons wereldbeeld: welke keuzes maken mensen,
bedrijven en overheden? En waarom? Je hiervan bewust zijn om
vervolgens zelf overwogen keuzes te kunnen maken: dat vinden
we belangrijk. We geven je de kennis en vaardigheden mee die
je nodig hebt om jouw volgende stap te zetten. Vol vertrouwen
de wijde wereld in!
Duurzaamheid
Als school kiezen we voor duurzame oplossingen. Dat gaat bij
ons verder dan afval scheiden en de 400 zonnepanelen op het
dak. Ons onderwijs is ook duurzaam. Daarmee bedoelen we dat
het toekomstgericht is. Zodat jij straks je weg kunt vinden in
een wereld waarin nieuwe technologie, data en media steeds
belangrijker worden.

Oudertevredenheid
Ouders geven onze school een hoog
tevredenheidscijfer. Ze waarderen de korte
lijntjes, het jaarlijkse startgesprek, het contact
met de mentor en onze wekelijkse nieuwsbrief.

#wereldonderwijs

Werken met een laptop
Iedere leerling die bij ons op school begint, gaat werken
met een eigen laptop, gecombineerd met (werk)boeken en
schriften. Zo heb jij altijd toegang tot (digitale) lesmaterialen,
kun je je schoolwerk goed organiseren en kun je lessen indien
nodig ook online vanaf een andere locatie volgen.

Een christelijke

Lokaal voor
de toekomst
Ons lokaal voor de toekomst 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 ontwerpend leren. De projecten
sluiten aan op vraagstukken in het bedrijfsleven en op
technische vervolgopleidingen. Duurzaamheid is hierbij
een belangrijk thema.

‘In dit lokaal word je
echt uitgedaagd’

Juniormentoren
Iedere klas krijgt twee eigen juniormentoren. Dit zijn
leerlingen uit klas 3. Zij zijn tijdens de wendagen en
de introductieperiode aanwezig in jouw klas en jouw
aanspreekpunt voor bijvoorbeeld vragen over het
rooster, de lokalen, of andere onderwerpen. Ook gaan
ze mee op het introductiekamp in oktober.

#wereldlokaal

lokaal

Social media
Op de hoogte blijven van het laatste Comenius-nieuws?
Volg ons dan op Insta en abonneer je op ons Youtube-kanaal.
Of neem een kijkje op onze website!
comenius_college_nieuwerkerk
Comenius College Nieuwerkerk CCN
comenius.nl/ccn

Platforms
Op het platform SomToday vind je info over je rooster, cijfers
en docenten en mentoren. Deze informatie staat voor ouders/
verzorgers op het ouderportaal. We gebruiken Microsoft Teams voor
de online lessen. Ook kun je via Teams overleggen met docenten
en mentoren en je vindt er lesmaterialen.
Neem alvast een kijkje...
Nieuwsgierig naar ons schoolgebouw? Wandel dan vast digitaal
door het Comenius College Nieuwerkerk. Op comenius.nl/ccn
staat een 360° virtual reality tour. Deze kun je met en zonder VRbril bekijken. In de tour zie je groene aanwijzers. Deze verwijzen
naar een lokaal waar je een filmpje kunt bekijken. Je start het
filmpje door op de rode aanwijzer te gaan staan. We voegen
geregeld nieuwe filmpjes toe.

Open je wereld op het
Comenius College Nieuwerkerk

‘Naar een nieuwe
school gaan was
best spannend. Maar
binnen drie dagen
voelde ik me hier
helemaal thuis.’

Zien we je snel?
Contactpersonen
Dhr. M. van Burgel, directeur
Mw. J. Houbraken, adjunct-directeur
Dhr. J. Hogendoorn, teamleider onderbouw a.i.
Dhr. K. Roodbol, leerjaarjaarcoördinator onderbouw
Mw. E. van Esch, teamleider bovenbouw
Mw. H. van Haarlem, leerjaarjaarcoördinator bovenbouw
Fresiaveld 20
2914 PN Nieuwerkerk aan den IJssel
0180 440 470
CCN@comenius.nl
www.comenius.nl

Kom je kijken?
Je bent van
harte welkom!
Informatieavond/ Openlesavond groep 8
17 november 2022 van 19.00 - 21.00 uur
Informatieavond voor ouders en leerlingen over het
Comenius College Nieuwerkerk.
Inschrijven kan via de website www.comenius.nl
VIP meeloopmiddagen voor leerlingen van groep 8
23 november 2022 van 14.00 - 16.00 uur
30 november 2022 van 14.00 - 16.00 uur
7 december 2022 van 14.00 - 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
Webinar voor ouders groep 7/8
15 december 2022 van 19.00 - 21.00 uur
Informatieavond voor ouders en leerlingen over het
Comenius College Nieuwerkerk.
Op de website komt een link te staan, om deze bij te wonen.
Informatieavond groep 8
12 januari 2023 van 19.00 - 21.00 uur
Informatieavond voor ouders en leerlingen over het
Comenius College Nieuwerkerk.
Inschrijven kan via de website www.comenius.nl
Open Dag
25 januari 2023 van 15.00 - 20.00 uur
Kom kennismaken met Comenius Nieuwerkerk.
Je bent welkom!
Aanmelden?
23 februari 2023 van 16.00 - 21.00 uur
16 maart 2023 van 16.00 - 21.00 uur
Aanmeldmiddag en avond voor groep 8-leerlingen.
Kom langs met je ouders of maak een afspraak!

Open Dag Light
16 februari 2023 van 17.00 - 19.00 uur
Onze Open Dag gemist? Kom naar de Open Dag Light;
rondleidingen en veel informatie!

