
“Wij veroveren 
de wereld”

De sterke basis



Welke school past bij jou? De grote stap naar het voortgezet onderwijs is spannend. 

En een goede keuze is belangrijk. Zeker als je grote plannen voor later hebt.

De school heeft extra aandacht voor vakgebieden die veelgevraagd zijn 

in de moderne maatschappij. Zoals ICT, techniek, gezondheidszorg, het 

milieu, rechten, innovaties, duurzaamheid en persoonlijke ontwikkeling. 

Dat geeft je meer kansen in de wereld.

Wij bieden vwo, havo en mavo.

Het Comenius Lyceum geeft je een sterke basis. Hier is de sfeer 

fijn, leerlingen helpen elkaar, docenten zijn superbetrokken. 

Zij maken elke dag hun lessen levendig en boeiend. In een 

nieuw, licht gebouw met alle voorzieningen. Onze leerlingen 

kunnen daardoor optimaal presteren.

Dit is een multiculturele school. Er is dus altijd iemand die hetzelfde is als 

jij. Zo voel jij je thuis.

“Wij veroveren 
    de wereld” Sterke basis voor een mooie toekomst
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Wij zijn de enige school in Nederland met een groen Econasium. 

Een prachtige vleugel boordevol bijzondere planten en dieren. Hier 

leer je over duurzaamheid, milieu en de opwarming van de aarde. Maar 

ook over de gezondheidszorg, bouwkunde en technische innovaties.

Ict en techniek zijn speerpunten. Vakken die een steeds 

grotere rol spelen in de maatschappij. Zijn computers 

jouw ding? Hier leer je programmeren, coderen en slimme 

toepassingen. Benieuwd naar nieuwe techniek? Hier ontdek 

je jouw toekomst.

Wat je later ook gaat worden, dit helpt je vooruit in jouw ontwikkeling. 

Duurzaamheid, gezondheidszorg, ict, techniek, informatietechnologie 

en rechten heb je later in veel beroepen nodig.

We hebben een eigen Jongerenrechtbank. Het CLA is een van de zeventien 

scholen in Nederland die daartoe zijn aangesteld door de Rechtbank. 

Daar zijn we reuzetrots op. Hier leer jij van dichtbij hoe het Nederlandse 

rechtssysteem werkt.

Je dromen waarmaken, dat doen we graag! Leerlingen die meer willen, 

bieden we ook meer. Zoals persoonlijke begeleiding, huiswerkbegeleiding, 

bijlessen, extra uitdagingen voor je favoriete vakken, projectgroepen op 

al deze terreinen. En het is nog leuk ook. Hoe vind je dat?

 Heel bijzonder

TOEKOMSTIG ACTRICE

Javalin

“Ik kende nog niemand hier, 

dat vond ik wel spannend. 

Nu heb ik twee vriendinnen. 

Dat vind ik fijn.”
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   Iedereen is anders
Als jij straks in de brugklas zit, vind jij een wiskundesom misschien makkelijk. 

Maar het kan best dat je buurman echt niet begrijpt hoe hij die som moet oplossen. 

Zo zijn er bij elk vak verschillen tussen leerlingen. Daar houden we rekening mee.

Wij verwachten dat je snel verantwoordelijk wordt 

voor je schoolwerk. Natuurlijk helpen we je daarbij. 

Zo leer je in je mentorles en tijdens huiswerkbegeleiding 

om je huiswerk te plannen

In de brugklas maak je een keer per week je huiswerk in de klas. 

Je kunt dan hulp vragen aan de huiswerkbegeleider.

 Ga jij de wereld veroveren?
We zijn trots dat wij al heel lang in Nieuw-West gevestigd zijn, het veelkleurige 

deel van het grote Amsterdam. Misschien heb jij hele andere wortels, komt je 

familie hier niet oorspronkelijk vandaan. Je bent niet de enige, dat geldt voor de 

meeste leerlingen bij ons. Wij koesteren jouw tradities, normen en waarden én wij 

bereiden je voor op de grote wereld. Met een vwo-, havo- of mavodiploma van 

het CLA liggen de kansen straks voor het oprapen.

“Wij veroveren 
de wereld”
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 Vwo
Bij ons op het vwo krijg je een goede voorbereiding op de universiteit. 

We verruimen je blik en stimuleren je om een analytische, kritische 

denkhouding te ontwikkelen. Die heb je nodig in de moderne tijd!

 Vwo-plus
Voor vwo-leerlingen die méér willen, hebben we zelfs een tweejarig vwo-plusprogramma.

 Je gaat dan in zes modules nieuwe dingen leren over IT en techniek, ecologie, exacte 

wetenschap, media en maatschappij en sociale duurzaamheid. Ook kom je online in contact 

met leerlingen van scholen in andere landen. Heel uitdagend en leuk!

 Brugklassen
Het CLA heeft een tweejarige brugperiode. Er is een vwo-klas, een 

vwo/havo-klas en een havo/mavo-klas. Aan het eind van het eerste 

of het tweede jaar kun je op grond van behaalde resultaten doorstromen 

naar vwo, havo of mavo.

 Mavo
Op onze mavo ga jij je razendsnel ontwikkelen. Je gaat veel praktische 

vaardigheden opdoen, digitale skills leren, nieuwe verantwoordelijk-

heden dragen. Dat gaat je veel brengen. Of je na je opleiding nou 

doorstroomt naar de havo of het mbo.

 Havo
Naast alle mooie vakken leer je op de havo samenwerken en presenteren. 

Je gaat nadenken over je rol in een groep en hoe je problemen oplost. 

Afhankelijk van jouw resultaten en wensen kun je doorstromen naar een 

gespecialiseerde hbo-opleiding of ons vwo.

“Wij veroveren 
de wereld”
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 Extra uitdagingen
Zoek jij uitdagingen naast het gewone schoolwerk? Die vind je hier genoeg. 

Natuurlijk in ons ons Econasium. En bij onze Jongerenrechtbank. Doe ook 

mee aan de presentaties en debatten tijdens de meningenmiddagen. 

Of experimenteer in het nieuwe IT-lab.

Wil je vloeiend Engels leren spreken? Meld je dan in de brugklas aan voor 

de English Plus-groep. Of je nou vwo, havo of mavo gaat doen. Dan volg 

je elke week een extra uur Engels. In deze lessen spreek je alleen maar in 

die taal. Als het goed gaat en je bent gemotiveerd, kun je in de volgende 

klassen ermee verder gaan en in het eindexamenjaar een officieel 

Cambridge-certificaat behalen. Daarmee heb je later een streepje voor 

bij een Engelstalige opleiding aan de universiteit, hogeschool of het mbo. 

En het helpt je in je carrière.

 Leren leren
Elke week heb je maatwerkuren. Dan werk je aan de 

vakken waar je extra ondersteuning bij kunt gebruiken. 

Je leert ook hoe je kunt leren. Want er zijn verschillende 

manieren om te leren. Het is belangrijk dat je die kent en 

kunt gebruiken. Wat past het beste bij jou?

 Comeniusles
Onze leraren gebruiken allemaal de ‘Comeniusles’ als handvat. 

Dat merk je. Zij stimuleren leerlingen steeds om actief mee te doen. 

Want dan komen al die kennis en vaardigheden het beste binnen.

In 5 en 6 vwo kun je masterclasses volgen. Daar kun je alvast 

proeven hoe het is om een universitaire studie te volgen. Hierbij 

werken we samen met de Vrije Universiteit Amsterdam.

  Extra aandacht voor 
  Nederlands en Engels
In klas 1, 2 en 3 besteden we heel wat aandacht 

aan Nederlands en Engels. Wij bieden ook mogelijk-

heden voor nog extra ondersteuning als je dat nodig 

hebt. Waaronder Nederlands speciaal voor kinderen 

die van huis uit een andere taal gewend zijn

DOCENT NEDERLANDS

Gert Molema
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 Mens, zorg, techniek en milieu
Misschien wil je arts of apotheker worden. Of ben je vol van bouwkunde, ict 

of biologie. Dan gaat er in ons Econasium een wereld voor je open. Hier leer je 

over duurzaamheid, milieu en de opwarming van de aarde. Maar ook over de 

veranderingen in de gezondheidszorg, bouwkunde en technische innovaties. 

Grote thema’s waar jij mee te maken gaat krijgen. Waar je misschien je beroep 

van gaat maken. In deze groene vleugel ga je er zelf mee aan de slag. Je duikt 

in alledaagse dingen, zoals drinkwater en eten. Je zult je verbazen over de 

enorme wereld aan kennis die erachter zit. In de brugklas zuiver je bijvoor-

beeld slootwater. Durf jij dat daarna te drinken?

 Jouw challenges
Je gaat je creativiteit gebruiken en samenwerken. Daar heb je je hele leven 

profijt van. Zo ga je iets eetbaars kweken in onze eigen ecokas, je bedenkt 

met je groepje hoe je het gaat verkopen. En misschien op grotere schaal 

kunt produceren. Wie haalt de hoogste opbrengst?

In het Econasium werkt de school samen met bedrijven en organisaties. Zoals de 

Hortus Botanicus Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Gemeente Amsterdam.

 Ons Econasium 

“Je krijgt goed les 

op je eigen niveau. Wat jij 

kan doen.  Mijn favoriete vak

is biologie, met al die 

levende dieren.”

Shaaniyah
TOEKOMSTIG TANDARTS
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 Grote ogen
Als er iets in ontwikkeling is, dan is het wel de techniek. 

Het internet heeft de mensen bijvoorbeeld dichter bij elkaar 

gebracht. Je kunt videobellen naar de andere kant van de 

wereld. De mens lanceert satellieten, ontdekt nieuwe 

planeten. Knappe koppen bedenken innovaties die iedereen 

versteld doen staan. Van de paperclip tot elektrische auto’s 

tot medicijnen. Het is prachtig.

Op het CLA doen we er van alles mee. Tijdens de ict-les ga je zelf 

programmeren en coderen, websites bouwen en designen, gamen en 

vloggen. Bij scheikunde leer je het uitvoeren van proefjes waarmee je 

materie verandert. Bij biologie ontdek je de geheimen van de flora en 

de fauna. Bij natuurkunde ga je begrijpen hoe de aarde en andere 

planeten zijn samengesteld. En bij wiskunde leer je hoe het berekent.

 Zelf doen
Deze school heeft de mooiste attributen en leermiddelen waarmee je 

ook zelf op ontdekkingstocht gaat. Je leert hier niet alleen uit een boek 

of van een scherm. Je gaat vooral doen. Zo kom je er echt in.

 Techniek en ict

TOEKOMSTIG PROGRAMMEUR

Waïl

“Het is een mooie school. 

Ze hebben ook mooie computers, 

drones en printers.”
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 Recht spreken
Het Comenius Lyceum is een van de veertien scholen in Amsterdam 

met een Jongerenrechtbank. Rechter Gaby Crince Le Roy heeft veertien 

van onze leerlingen beëdigd als Jongerenrechter. In een training 

leerden zij bijvoorbeeld hoe je jongeren een ruzie kunt laten uitpraten. 

Ook hebben ze met een rechter, advocaat en openbaar aanklager 

geoefend hoe je een rechtszaak voert. Jij kunt meedoen. Hier leer je 

van dichtbij hoe het Nederlandse rechtssysteem werkt.

 Onze Jongerenrechtbank

Stel je voor dat twee leerlingen een filmpje op 

Instagram posten waarin te zien is zij hoe zij een 

klasgenoot pesten. Dat is voor die klasgenoot 

verschrikkelijk. Het is gebruikelijk dat de mentor 

of de schoolleiding dan maatregelen neemt. Maar 

de daders kunnen hun zaak ook voorleggen aan 

onze Jongerenrechtbank.

In hun eerste zaak gaf onze Jongerenrechtbank deze 

twee pestende leerlingen de opdracht om eerst alles uit 

te praten met de door hen gepeste klasgenoot. Vervolgens 

moesten de twee een presentatie maken over wat pesten 

doet met de ander. En dat hebben ze aan alle eerste en 

tweede klassen gepresenteerd. Zo leerden heel veel

leerlingen hiervan.

 Niet straffen
Is er een conflict op onze school of op een school in de buurt? Heeft een leerling zich misdragen 

of iets gedaan dat strafbaar is? Dan kan de zaak worden voorgelegd aan de Jongerenrechtbank. 

Niet de schoolleiding of de leraar maar de Jongerenrechtbank bepaalt dan wat deze leerling 

moet doen. De Jongerenrechtbank wil de dader niet zomaar straffen. Ze probeert de onderlinge 

relaties zo te verbeteren dat alle betrokkenen zich er prettig bij voelen.

“Mijn ouders worden 

goed op de hoogte gehouden 

door de mentor.”

Safouan
TOEKOMSTIG ADVOCAAT

1716



De sterke basis

“Wij veroveren 
de wereld”

18 1919



 Straks op school

 Onze lestijden
Elke les duurt precies een uur. 

Je schooldag is daardoor lekker 

overzichtelijk.

1e uur 8.45 – 9.35

2e uur 9.35 – 10.25

Pauze 10.25 - 10.55

3e uur  10.55 – 11.45

4e uur  11.45 – 12.35

Pauze 12.35 - 13.05

5e uur  13.05 – 13.55

6e uur  13.55 – 14.45

Pauze 14.45 - 14.55

7e uur  14.55 – 15.45

8e uur  15.45 – 16.35

9e uur  16.35 – 17.15

 En de vakken
die je in de brugklas volgt. Welke vakken jij krijgt, 

hangt af van je niveau (vwo, havo of mavo).

Aardrijkskunde

Beeldende vorming

Biologie

Duits

Engels

Frans

Geschiedenis

Informatie-technologie

Kunstvakken

Levensbeschouwing

Lichamelijke opvoeding

Mediawijsheid

Mentorles

Muziek 

Nederlands

Wiskunde

 Ondersteuning
In het wekelijkse maatwerkuur en de huiswerk-

begeleiding helpen we je met de vakken waar-

voor je wat extra aandacht nodig hebt. Ook 

hebben we een zorgcoördinator en leerling-

begeleiders voor als je ergens vastloopt. 

Leren op een Chromebook

We werken met Chromebooks. Dat 

betekent niet dat we boeken helemaal 

gaan afschaffen. Maar wel dat we je 

leerstof beter kunnen afstemmen op 

wat jij nodig hebt.

“Het is een mooi nieuw 

gebouw. Lekker licht. Dat geeft 

een fijne sfeer.”

Romaysa
TOEKOMSTIG VERPLEEGKUNDIGE
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 Waar staan wij voor?
Als school, leerlingen en ouders leren en leven we samen. Het is belangrijk dat we 

elkaar vertrouwen en open en eerlijk tegen elkaar durven zijn. Daarom werken we 

aan een prettige, positieve en veilige sfeer op school.

 Veilig en fijn volgens leerlingen
In tevredenheidsenquêtes geven leerlingen de school een hoge score voor 

veiligheid. Volgens hen komt pesten of discrimineren niet of nauwelijks voor op onze 

school. En de sfeer is fijn, zeggen ze. Gelukkig maar!

 Veelkleurig
Onze school staat midden in Amsterdam Nieuw-West. We willen graag net zo

veelkleurig zijn als dit stadsdeel. Leerlingen met diverse achtergronden kunnen

bij ons in een fijne sfeer samenleven en -werken. Ook de schoolleiding en onze

docenten zijn een dwarsdoorsnede van de samenleving in Amsterdam.

De heer F. op ’t Einde rector

De heer M. Aabachrim conrector

Mevrouw W. Terborg teamleider vwo leerjaar 1-6

Mevrouw I. Prins teamleider havo leerjaar 1-5 

Mevrouw B. Adluni  teamleider mavo leerjaar 1-4

 Je eigen mentor
De mentor is jouw belangrijkste leraar of lerares. Hij of zij maakt je wegwijs op 

school, helpt je met allerlei vragen, let op je studieresultaten en je persoonlijke 

ontwikkeling. Bijvoorbeeld…

“Het Comenius Lyceum is een fijne school. 

De kinderen hebben het hier naar hun zin 

en presteren daardoor beter. En de docenten 

zijn positieve mensen die heel erg betrokken 

zijn bij de kinderen.”

 ZAAM
Het Comenius Lyceum Amsterdam wordt samen met 22 andere scholen voor inter-

confessioneel voortgezet onderwijs bestuurd door Stichting ZAAM. Kijk voor meer 

informatie op zaam.nl.

MENTOR KLAS 3H

Kaoutar 
Boussanna

De schoolleiding

De heer F. op ’t Einde – De heer M. Aabachrim, 
Mevrouw W. Terborg – Mevrouw B. Adluni – Mevrouw I. Prins22 23



 Jan Amos Comenius
Comenius gebruikt misschien ouderwetse Nederlandse 

woorden, maar ze zijn nog altijd actueel. We hebben immers 

allemaal een andere achtergrond. Ieder van ons is anders. 

We willen meedoen in de wereld. We willen gelijke kansen. 

We willen de wereld veroveren!

Onze school is genoemd naar Jan Amos Comenius (1592-1670). Hij was 

een wetenschapper uit Tsjechië die vanwege zijn geloofsovertuiging 

moest vluchten uit zijn eigen land. Hij kwam toen in Amsterdam terecht. 

In de hal van de school zie je een kunstwerk hangen met zijn portret.

  Wij zijn allen burgers van één wereld

"Een mens haten, omdat hij elders is geboren, omdat hij een andere taal spreekt, 

omdat hij anders over dingen denkt, omdat hij minder of meer dan jij weet,

 wat een onbegrip!

Want wij zijn allen mensen en dus niet volmaakt. Wij hebben allemaal 

behoefte aan hulp. Niemand is zonder verplichtingen jegens anderen."

 Wie was die Comenius eigenlijk?

TOEKOMSTIG BIOLOOG

Raihana

“Mijn nichtje ging 

ook naar Comenius. 

Hier kun je veel leren.”
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 Jezelf kunnen zijn
Je kunt hier zijn wie je bent. In principe staan wij open voor elke levensovertuiging. 

Leerlingen krijgen de ruimte om te leven volgens hun eigen overtuiging. Van 

onze leerlingen verwachten we een open en respectvolle houding naar andere 

leefwijzen en overtuigingen.

 Wereldburger
We stimuleren je om je te ontwikkelen tot wereldburger. Dat doen 

we op allerlei manieren. Bijvoorbeeld met het vierdaagse project 

In de miKs. Daarin beleven onze derdeklassers samen met de 

derdeklassers van het Hyperion Lyceum in Amsterdam Noord de 

diversiteit van onze maatschappij. Leerlingen kijken dan bij elkaar 

op school en bezoeken samen een moskee, kerk en synagoge. En ze 

voeren gesprekken over allerlei onderwerpen over diversiteit, zoals 

homoseksualiteit, LHBTIQ+ en anders zijn. 

 Na school naar school
Na je laatste uur hoef je nog steeds niet naar huis. Onze school biedt heel wat naschoolse 

superactiviteiten. Het is hier ’s middags een drukte van belang. Je maakt plezier en leert een 

hoop extra’s. Zo krijg je een nóg sterkere basis. Doe je mee?

Er is een schaakclub. Reuze populair. Je leert de kneepjes, openingen en 

tactieken van deze denksport. Daar word je slimmer van!

 Doe mee met de programmeerclub. Daar leer je websites en applicaties bouwen. 

 Het vergoot je inzicht en is leuk. Ook hebben we een gameclub. We spelen en 

 faciliteren bijvoorbeeld ESPN-games, Playstation-challenges en Formule-1-battles.

En ook hebben we een high teaclub, een schrijfclub en we organiseren 

filmdocu-avonden en zaalvoetbalmiddagen.

 Natuurlijk is er ook een huiswerkclub. Voor zo vaak als jij het nodig hebt. 

 Deskundige begeleiders helpen je met je schoolwerk.

Er komen steeds weer activiteiten bij, langdurige en tijdelijke. Bijvoorbeeld de muziekclub, 

de sportclub, de kunstclub en de discussieclub.

   Wat vind jij leuk?
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 Ouders en de school
Natuurlijk wilt u als ouder een goede school voor uw zoon of dochter. 

Een school die past bij wat uw kind kan en wil. En waar uw kind zich thuis 

voelt. Een school ook waar u vertrouwen in heeft. Een veilige school.

 Mailen met de mentor
De mentor is voor u als ouder (of verzorger) de belangrijkste contactpersoon. 

Deze leraar of lerares kent uw kind het best. U kunt de mentor altijd bellen of 

mailen. U kunt ook bij de teamondersteuner terecht. Hij of zij houdt in de gaten 

hoe het met alle brugklassers gaat en spreekt alle leraren van de brugklas.

 Betrokken
Van u, ouders (of verzorgers), verwachten we dat u betrokken bent bij 

de schoolprestaties en het schoolleven van uw kind. Wij houden u op 

de hoogte via onze nieuwsbrieven en bieden vaak gelegenheid voor 

contact. Aan het begin van het schooljaar maakt u kennis met de school, 

de schoolleiding en de mentor van uw kind. 

Wij nodigen u steeds uit als uw kind een rapport heeft gekregen. 

U kunt dan samen met uw kind in gesprek gaan met de mentor 

en andere leraren. 

 De sterke basis
Het gaat goed met onze school. De inspecteur van onderwijs is al jarenlang 

tevreden over het Comenius Lyceum. In de onderbouw gaat gemiddeld 98% 

over naar het volgende leerjaar. Dat doen weinig scholen ons na!
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 Je bent welkom op het Comenius Lyceum
Heb jij een advies voor vwo, havo/vwo, mavo/havo of mavo (vmbo-tl)? 

Dan mag je je aanmelden op onze school. Lees hier hoe.

Aanmelden voor schooljaar 2023-2024

Aanmelden gaat voortaan geheel digitaal. Als ouders/verzorgers meldt u 

uw kind tussen maandag 6 en donderdag 16 maart 2023 aan via het ouderportaal 

van ELK, het Elektronisch Loket van de gemeente. De basisschool van uw zoon of 

dochter stuurt u een e-mail met alle gegevens die u nodig hebt toe. Kiezen jullie 

voor het Comenius Lyceum? Zet onze school dan op de eerste plaats!

Uitgebreide toelichting

Op onze website (‘Voor groep 8’ers’ - ‘Hoe aanmelden’) hebben wij heel 

veel informatie en uitleg over de digitale aanmeldprocedure verzameld. 

Met video’s en actuele zaken. Een aanrader!

Vindt u de nieuwe digitale aanmeldprocedure een beetje lastig? 

Als uw zoon of dochter naar het Comenius Lyceum wil, helpen wij u er graag 

mee. Bovenaan die websitepagina ‘Hoe aanmelden’ staat een linkje om daartoe 

een telefonische afspraak te maken. Dan doen we het samen.

 Aanmelden
“Wij veroveren 

de wereld”
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 Ga jij de wereld veroveren?
Wij zijn een school in Amsterdam Nieuw-West. Voor 

kinderen die ver willen komen. Je kunt bij ons vwo, havo 

en mavo doen. We dagen je uit om zoveel mogelijk uit je 

schooltijd te halen. Dus ben je op zoek naar goed voort-

gezet onderwijs waarmee je de wereld verovert? Kom 

dan bij ons kijken!

Comenius Lyceum Amsterdam

Jacob Geelstraat 38

1065 VT Amsterdam

020 614 0305

comenius@comeniuslyceum.nl

comeniuslyceum.nl

Open avonden 

    (voor leerlingen en ouders)

Kom samen met je ouders naar onze open avond. 

Dan is het een levendige boel hier. Alle leraren zijn 

aanwezig om rondleidingen te geven en je te 

vertellen over hun vak. Je kunt mini-lesjes volgen. 

Ook kun je leerlingen het hemd van het lijf vragen 

over de sfeer en de lessen.

Je ouders kunnen in gesprek gaan met de schoolleiding, 

docenten, vaders en moeders van oudere leerlingen.

Doe mee aan de minilesjes, ontmoet de leerlingen, 

bekijk het ecokas en ecolab, de Jongerenrechtbank, de 

technieklokalen en de computerruimtes. Geef je snel 

op via de website. Dan ben je zeker van een plekje.

Woensdag 8 februari 14.00-16.00 uur

Woensdag 22 februari 14.00-16.00 uur

Doe mee aan een uitdagend programma vol geweldige on-

derwerpen. Meer doen, meer leren en meer ontdekken. Geef 

je snel op via de website. Dan ben je zeker van een plekje.

Dinsdag 17 januari van 18.30 tot 21.00 uur

Donderdag 9 februari van 18.30 tot 21.00 uur

Woensdag 15 februari 14.00-16.00 uur

Lesjesmiddag mét rondleiding
 (voor leerlingen van groep 8)

VWO+lesjesmiddag 
   mét rondleiding
 (Voor leerlingen van groep 8 met 

 een vwo-advies die méér willen)

Hou er rekening mee dat we de bijeenkomsten anders invullen bij aangescherpte 

coronabeperkingen. Actuele informatie op onze website. 


