


Welkom op het Comenius Lyceum, een school 

die bruist van de energie! Je zult je hier snel 

welkom voelen. Dat start al met het uitgebreide 

kennismakingsprogramma als je in de brugklas 

komt. Maar ook in de jaren erna zul je ervaren 

dat we veel organiseren voor jou als leerling. 

 

Het Comenius Lyceum heeft een fijn team van 

docenten en andere medewerkers dat er alles aan 

doet om jou het beste uit jezelf te laten halen. 

Wat jouw toekomst wordt en waar deze ligt, dat 

hoef je nu nog helemaal niet te weten. Weet 

wel dat wij er alles aan doen om jou een goede 

basis voor die toekomst te geven! Dat doen we 

onder andere door het aanbieden van Tweetalig 

Onderwijs.  Daarnaast wordt er aandacht besteed 

aan internationalisering en leer je zelfstandiger 

te worden met behulp van het Flexrooster. Met 

het Flexrooster bieden we naast de gangbare 

vakken de mogelijkheid je extra te verdiepen in 

bijvoorbeeld Chinees, schaken, drama, 

fitness, kunst en TikTok. Ook is er een 

lees- en debatclub! 

 

We hopen je binnenkort op school 

te ontmoeten!

 

Bas Visser

Rector

WELKOM OP
COMENIUS LYCEUM

CAPELLE!

Open lesavond

Leerlingen volgen lesjes, informatieavond voor 

ouders over het Comenius Lyceum Capelle.

Woensdag 19 oktober 2022 van 18.00 - 20.30 uur

Dinsdag 15 november 2022 van 19.00 - 20.30 uur 

Woensdag 8 februari 2023 van 19.00 - 20.30 uur 

Early Learners

Leerlingen volgen lesjes, lesmiddag voor tto 

(tweetalig onderwijs:  havo en vwo-leerlingen)

Woensdag 11 januari 2023 van 15.00 - 16.30 uur

Woensdag 18 januari 2023 van 15.00 - 16.30 uur

Meeloopmiddag

Leerlingen volgen lesjes.

Woensdag 8 februari 2023 van 15.00 - 16.30 uur

Open Dag

Woensdag 25 januari 2023 van 15.00 - 20.00 uur

Kom kennismaken met Comenius Lyceum Capelle.

Open Dag Light

Onze Open Dag gemist? 

Kom naar de Open Dag Light; 

rondleidingen en veel informatie!

Donderdag 16 februari 2023 van 17.00 - 19.00 uur

Inschrijven?
Inschrijven kan via de website 

www.comenius.nl.

Volg je ons al op Instagram?

@ComeniusLyceumCapelle

KOM JE LANGS?



Hoe ver kun jij  komen? 

Dat is waar het Comenius samen met jou naar op 

zoek gaat. Als je iets leuk vindt, als iemand jou 

boeiend iets kan uitleggen of als  je uitgedaagd 

wordt dan presteer je meestal ook beter. Daarom 

kun je op het Comenius College kiezen voor de 

richting die het beste bij jou past, zodat je het 

maximale uit jezelf kunt halen! Naast deze keuzes 

biedt het Comenius College extra flexibiliteit en 

werken we aan jouw zelfredzaamheid: je kunt 

zelf bepalen wanneer je een flexuur volgt. Als je 

er maar voor zorgt dat je aan het eind van iedere 

week er vijf  gevolgd hebt.

Op het Comenius Lyceum Capelle kom je binnen op een school 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.

Hoe ver kun
jij komen?

WAAROM KIES JIJ 
VOOR COMENIUS?

WELKOM IN DE 
BRUGKLAS

“Een gastvrije 
school waar
je je welkom 

voelt en je jouw 
talenten kan 
ontwikkelen.”



De stap van jouw vertrouwde basisschool naar 

een middelbare school is een grote en soms 

ook spannende stap. Maak je daarover op 

het Comenius maar geen zorgen! We doen er 

alles aan die stap zo klein mogelijk te maken. 

Speciaal voor alle brugklassers hebben wij het 

Junior Lyceum ingericht. Je hebt op school dan 

een eigen ingang en een speciale aula voor 

brugklasleerlingen. Daarin zijn ook de kluisjes. 

Zo wen je rustig aan het Comenius Lyceum. 

Daarnaast is de leerjaarcoördinator altijd in de 

buurt voor jouw vragen of opmerkingen. 

Het Comenius College is een gastvrij lyceum. Je wordt 

hier gezien en je zult je welkom voelen. Wij weten 

wie je bent en vinden het heel belangrijk dat jij, jouw 

klasgenoten en je docenten met plezier naar school 

gaan. Samen gaan we op zoek naar jouw talenten en 

we doen er alles aan om die verder te ontwikkelen.

Hoewel we een prestatiegerichte school zijn, weten we 

ook dat er veel meer is dan alleen het behalen van goede 

resultaten en uiteindelijk je diploma. Wij zijn een 

christelijke school en we handelen vanuit de christelijke 

normen en waarden. We vinden het belangrijk dat we 

elkaar respecteren en waarderen. Iedereen is uniek en 

mooi van zichzelf en als groep kijken we naar elkaar om, 

hebben we respect voor elkaar en waarderen we elkaar. 

Als je hier op school komt, sta je er niet alleen voor. We 

helpen elkaar waar nodig om verder te komen. 

JUNIOR 
LYCEUM

GASTVRIJE SCHOOL

CHRISTELIJKE 
SCHOOL

Een christelijke



Al een paar jaar werken 

we met een flexrooster. Dat 

zorgt dat je meer kunt kiezen en 

dat je meer rust en ontspanning hebt. Je 

volgt op school lessen van 40 of 80 minuten 

en kiest daarnaast vijf flexuren. Op de Comenius 

Lyceum Capelle heb je maximaal vier lesblokken op een 

dag. Een lesblok duurt 80 minuten.

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

meer rust in je rooster en hoef je minder boeken met je mee te sjouwen. 

De flexuren zijn bedoeld om je huiswerk te maken, extra begeleiding te 

krijgen, goed te leren voor een aankomende toets of je verder te verdiepen 

in een vak. Uiteindelijk zorgt dat ervoor dat je thuis minder hoeft te doen 

en meer kunt ontspannen. Daarnaast is er ruimte voor creatieve vakken 

zoals drama en muziek.

Je plant jouw flexuren helemaal zelf in, gewoon simpel: via je telefoon. 

Als je in de brugklas zit is het flexuur “Leren leren” een verplicht uur. 

Omdat een middelbare school nu eenmaal anders is dan de basisschool 

krijg je van ons hulp bij het plannen van je huiswerk. Je leert te werken met 

een agenda en hoe je effectief én goed kunt leren. Samen met de docenten 

ga je leren welke manier van werken het beste bij jou past!Hier leer
je leren!



Super
handig!

W
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• 
Naast het gebruik van lesboeken gebruiken  

de leerlingen een laptop
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           Heb je een havo- of vwo-advies? Dan ben je van      

      harte welkom op het Comenius Lyceum! Afhankelijk 

van jouw schooladvies word je geplaatst in een havo- of 

vwo-klas. In de brugklas krijg je veel verschillende 

vakken. Naast Engels laten we je kennis maken met de 

vakken Duits en Frans én de wereldtaal Spaans. Verder 

maken we je bij Tech+ en bij Techniek handig met je 

handen. Het CLC is internationaal gericht. Daarom ga je 

in het voorexamenjaar op reis naar het buitenland. We 

horen van leerlingen dat zij  dit één van de 

hoogtepunten van hun middelbareschooltijd vinden. 

Op het reguliere vwo werk je aan academische 

vaardigheden. Dat doen wij met WON: 

Wetenschapsoriëntatie Nederland. Centraal staat de 

ontwikkeling van kritisch denken, nieuwsgierigheid, 

creativiteit en een open mind. In de WON-lessen leer je 

wat onderzoek is en ga je zowel binnen als buiten de 

school onderzoek doen. Vanaf het tweede halfjaar heb je 

elke periode een onderzoeksproject waar je vanuit 

verschillende vakken aan werkt. Het beste onderzoek 

mag zich presenteren op de jaarlijkse WON manifestatie. 

Win jij  de prijs voor beste WON-onderzoek van 

Nederland? Leerlingen die WON volgen sluiten het 3e 

jaar af met een Junior Profielwerkstuk en krijgen 

hiervoor een WON-certificaat.

We leven in een digitaal tijdperk waarbij de 

ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Tijdens de 

projecten werken we daarom aan jouw ICT-vaardigheden 

om je goed voor te bereiden op de toekomst. 

HAVO, HAVO/VWO, VWO



Nederland is een klein land, daarom vinden wij het op het Comenius belangrijk om over de grenzen te 

kijken. Je leert over Europees burgerschap en je vergroot je zelfstandigheid. 

•  Je kunt ervaring in het buitenland opdoen

• We brengen jou in contact met leeftijdsgenootjes in het buitenland door e-mailcontact te hebben

• Elk jaar zijn er speciale internationaliseringsprojecten met landen als Japan, India, Verenigde 

Staten, Sint-Maarten en met veel Europese landen

• Je kunt op excursie naar een Europese stad of meedoen aan een uitwisselingsprogramma

• Je kunt onderzoek in het buitenland doen voor je profielwerkstuk (bovenbouwleerlingen)

International Baccalaureate (IB)

INTERNATIONALISERING

“Internationalisering op het Comenius Lyceum is 
heel divers, bijvoorbeeld een bijeenkomst in het 

Italiaanse Montefiascone tot aan een muziekproject 
in Malta.”



Op het Comenius College is het mogelijk

om op havo- en vwo-niveau een tweetalige 

opleiding te volgen. De meeste vakken worden 

dan in het Engels aangeboden. Lesmateriaal, 

toetsen en werkstukken zijn uiteraard ook in het 

Engels. Met het volgen van tweetalig onderwijs 

leer je niet alleen goed Engels maar word je een 

global citizen, een wereldburger. Dat betekent 

dat je leert over allerlei zaken die mensen

op de hele wereld bezighouden, zoals de

opwarming van de aarde, veiligheid, migratie, 

mensenrechten, etc. Sinds december 2019 mag 

het Comenius College de officiële status van 

senior ttoschool voeren.

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

verleggen? Dan is tweetalig vwo misschien iets voor jou! 

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

meegeven. 

•  De meeste lessen in het Engels 

• Vakoverstijgende projecten 

• Binnen- en 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, Engelstalige gastsprekers, workshop Public Speaking

• Extra examens in de bovenbouw: Cambridge Advanced English (CAE) en International  

Baccalaureate (IB)

Tweetalig havo: voor de havoleerling die

meer in zijn mars heeft. 

•  Bijna alle lessen worden in het Engels 

gegeven

• Vakoverstijgende projecten

• Binnen- en buitenlandse reizen

• Actualiteit als onderdeel van het 

lesprogramma

• Digitaal portfolio van internationale 

activiteiten

• Extra tto-activiteiten: Engelstalig theater, 

Junior Speaking Contest, Mathematics 

challenge, Engelstalige gastsprekers, 

workshop Public Speaking

• Extra examens: Anglia en International 

Baccalaureate (IB)

TWEETALIG
ONDERWIJS

TWEETALIG VWO

TWEETALIG
HAVO

Is TTO iets
voor jou?



+ Tweetalig onderwijs
+ Internationalisering
+ Flexrooster
+ Gastvrij
  




