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Zeer geachte ouders/ verzorgers, beste leerlingen,  

 

De schoolgids is na de zomer rond. Daarom ontvangt u nu alvast dit gidsje met belang-

rijke informatie over ons onderwijs. Heeft u vragen? De school is weer op donderdag 13 

augustus bereikbaar.  

 

Schoolboeken 

We werken door de samenvoeging nog met twee systemen: 

1. Leerlingen van de klassen mavo en mavo/havo ontvangen de boeken via Van 

Dijk. We moeten ouders deze zelf bestellen (brief hierover is verstuurd).  

2. Leerlingen van de klassen havo, havo/vwo en vwo ontvangen de boeken aan 

het begin van het schooljaar van school.  

 

Teamleiders 

Wie is teamleider over welke afdeling? 

Mevrouw Terborg  4 havo 

    4 vwo 

    5 havo 

    5 vwo 

    6 vwo 

De heer Aabachrim  alle eerste klassen 

De heer De Wilde  2 mavo 

    3 mavo 

De heer Ezzoubaa  2 havo/vwo 

    2 vwo 

    3 havo 

    3 vwo 

    4 mavo 

 

Schoolleider 

De rector van de school is de heer Op ’t Einde. 

De school valt onder het bestuur van Zaam.   
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Het mentoraat 

Wie is mentor van welke klas? 

Klascode 
Oplei-
ding 

Mentor1 Mentor2 

1a v1 Mw. Andaloussi  

1b hv1 Mw. Hartmann  

1c hv1 Mw. Jmilou-Adluni  

1d h1 Dhr. Boubkari  

1e mh1 Mw. Aouragh Dhr. Oueld Hadj 

1f mh1 Dhr. Poppes  

1g m1 Dhr. Nojoredjo  

1h m1 Mw. El Morabit   

2a v2 Dhr. Kruijswijk Jansen  

2b hv2 Dhr. Smeulders  

2c hv2 Mw. el Moussaoui  

2d mh2 Mw. Meijer  

3a v3 Dhr. Toutouh  

3b h3 Dhr. Ruiters  

3c h3 Mw. Fadel  

3d m3 Mw. van Velzen   

3e m3 Mw. Yaman  

H4a h4 Dhr. Hage  

H4b h4 Dhr. Stevens Mw. Mast 

H4c h4 Dhr. Bruning Dhr. Molema 

M4a m4 Mw. Lecton  

M4b m4 Mw. Rozenblad  

H5a h5 Dhr. Delmeire  

H5b h5 Mw. Mahmoud  

H5c h5 Mw. Waltje  

V4a v4 Mw. Zietsman-Geurts Dhr. Overmars 

V5a v5 Dhr. Meziyane Mw. Lantermans 

V6a v6 Mw. Dias de Oliveira Dhr. Wagenaar 
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Lestijden 

1 08.45 – 09.45 

2 09.45 – 10.45 

Pauze 10.45 – 11.15 

3 11.15 – 12.15 

4 12.15 – 13.15 

Pauze 13.15 – 13.45 

5 13.45 – 14.45 

6 14.45 – 15.45 

7 15.45 – 16.45 

 

Dinsdag zijn de lessen tot en met het vierde uur. Dan volgt mentortijd en maatwerktijd.  

 

Schoolvakanties 

Herfstvakantie  10 oktober t/m 18 oktober 2020 

Kerstvakantie  19 december 2020  t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie  20 februari t/m 28 februari 2021 

Tweede Paasdag   5 april 2021 

Meivakantie   24 april t/m 9 mei 2021  

Hemelvaartsdag   13 en 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag  24 mei 2021 

Zomervakantie  10 juli t/m 22 augustus 2021 

 

Daarnaast vieren we het Suikerfeest (datum nader te bepalen) en zijn de studiedagen 

nog niet opgenomen in dit overzicht.  

 

Centraal Examen  

In 2021 is het eerste tijdvak van het Centraal Examen van 17 mei tot en met 1 juni, het 

tweede tijdvak van 21 tot en met 24 juni.   
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Maatregelen bij lesuitval en tussenuren 

We doen ons best om lesuitval tot een minimum te beperken. Bij lesuitval in de on-

derbouw zijn er invallessen. Daarin lezen leerlingen een zelfgekozen boek om hun 

leesvaardigheid en tekstbegrip te verbeteren. 

 

In de onderbouw proberen we tussenuren te voorkomen. Vanaf het derde leerjaar en 

zeker in de (voor)examenklassen is het roostertechnisch niet mogelijk om tussenuren 

te voorkomen. Wij adviseren onze leerlingen om tijdens tussenuren te gaan studeren 

in de mediatheek.  

 

Scholierenvergoeding 

Een goed advies voor ouders/ verzorgers met een ‘krappe beurs’. U kunt bij de ge-

meente Amsterdam een scholierenvoeding aanvragen. Kijk hier: https://www.amster-

dam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/ 

 

Zelf aanschaffen 

U of uw kind moet zelf voor deze materialen zorgen:  

 Rekenmachine: voor de onderbouw bijvoorbeeld Casio FX-82TL of TI-30, voor de 

bovenbouw is de Texas Instruments TI-84 Plus of een latere versie verplicht (ca. 

100 euro). 

 Woordenboeken Nederlands en Frans-Duits-Engels om thuis te gebruiken. Wij 

adviseren de laatste druk van Prisma woordenboeken.  

 Lees- en literatuurboeken op advies van docenten. Vaak kan uw kind deze lenen 

in de mediatheek of openbare bibliotheek. 

 Schriften, multomappen en een etui met pennen, potloden, 6-kleuren- potlo-

den, gum, liniaal, passer en geodriehoek. 

 Aparte gymkleding en sportschoenen met witte zolen. Tijdens gym zijn normale 

hoofddoeken om veiligheidsredenen niet toegestaan. Gebruik bijvoorbeeld de 

Nike Performance PRO HIJAB. 

 

Gratis: 

Kluisje en schoolpas.  

  

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/
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Aanschaffen device 

Wilt u voor uw kind een computer/ device aanschaffen, dan kan dat ook via:  

https://shop.studywise.nl/comenius-lyceum/ 

 

Werkweken en excursies 

Vanwege de Corona-maatregelen zijn alle werkweken vooralsnog on hold gezet. Dus 

tot nader order zijn er geen werkweken. Bij nieuwe informatie informeren we u.  

 

Ziekte of verlof 

Als een leerling ziek is, belt u als ouder of verzorger iedere ziektedag vóór 8.15 uur 

naar school om uw kind ziek te melden. Een verlofaanvraag voor bijvoorbeeld een 

medische afspraak, moet uw kind minimaal één dag van tevoren melden bij de ver-

zuimcoördinator, met een afspraakkaartje of briefje van de ouders. Is de verzuimco-

ordinator niet aanwezig? Dan meldt uw kind zich bij een teamleider.  

 

Buitengewoon verlof 

Volgens de leerplichtwet is het niet toegestaan om vakantieverlof op te nemen buiten 

de schoolvakanties. We verlenen hier alleen in uitzonderl ijke gevallen toestemming 

voor, bijvoorbeeld bij trouwerijen en begrafenissen van naaste familieleden en alge-

meen erkende religieuze feestdagen. Leerlingen moeten hiervoor minstens twee we-

ken van tevoren schriftelijk buitengewoon verlof aanvragen bij de teamleider. 

 

Belangrijkste schoolregels 

Iedereen weet hoe we ons moeten gedragen op een school. Een goede en veilige 

sfeer zorgt ervoor dat iedereen zich prettiger voelt en dat heeft een enorm positieve 

invloed op de leerprestaties. Nog even, voor leerlingen, extra aandacht voor deze re-

gel: 

o Toon respect voor elkaar. Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt 

worden.  

o In de school: nergens petten of capuchons op. School is school, straat is straat.  

o Jassen bij voorkeur in het kluisje. Anders in de lessen uit en aan de stoel.  

o Telefoon tijdens de lessen uit!!! Niet vergeten. Anders wordt die ingenomen.  

o Alleen eten en drinken in de aula of buiten. Alle rommel in de prullenbakken.  

https://shop.studywise.nl/comenius-lyceum/
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o Handelen is drugs betekent verwijdering van school (en aangifte).  

o Bij geweldpleging (vechten en dreigen) doen wij altijd aangifte. We willen een 

veilige school (en jij ook). 

 

Ben je het ergens niet mee eens, word je gepest of ben je boos? We kunnen je hel-

pen: 

o Heb je problemen, ga naar je mentor. Die is er voor jou. 

o Wil je even vertrouwelijk praten, ga naar de vertrouwenspersoon. 

o We hebben een pestcounselor. Die gaat bij pesten samen met jou zoeken naar 

een passende oplossing voor dit probleem. 

o Praat mee over het beleid van de school in de leerlingenraad! Geef daar advies 

aan de rector. Je hebt meer invloed dan je denkt.  

o Bij ongelukken of dreigende situaties: ga naar de dichtstbijzijnde medewerker 

voor melding en/of hulp.  

 

Vergeet ook niet dat we twee stilteruimtes hebben (voor mannen en vrouwen apart) 

waar je desgewenst je gebed kunt verrichten. Let wel op: lestijden zijn lestijden.  

 

Corona 

Wij volgende de richtlijnen van het ministerie. Na de zomer kunnen de scholen weer 

volledig open. Alleen voor volwassenen gelden restricties. Dat heeft dus voor de leer-

lingen geen gevolgen. Wel voor bijvoorbeeld ouderavonden.  

Valt u of uw kind onder een risicogroep. Neem dan contact op met uw huisarts of met 

de GGD voor advies.  

Indien u op vakantie bent geweest in een zogenaamde oranje zone moet u bij terug-

komst de richtlijnen van de overheid volgen. Wees dan extra alert op klachten. Blijf 

thuis bij twijfel. Kijk hier: https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-

en-antwoorden/vragen-en-antwoorden-reisadviezen-coronavirus 

 

Voor iedereen in het gebouw geldt: De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:  

o Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar.  

o Dit geldt ook voor volwassenen onderling .  

o We wassen onze handen meerdere keren per dag goed  

o We schudden geen handen.  

o We hoesten en niezen in onze elleboog.    

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/vragen-en-antwoorden-reisadviezen-coronavirus
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/vragen-en-antwoorden-reisadviezen-coronavirus
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Klachten en thuisblijfregels  

Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:  

o Neusverkoudheid.  

o Hoesten.  

o Moeilijk ademen/benauwdheid.  

o Koorts boven 38°C  

o Plotseling verlies van reuk of smaak 

 

Voor meer informatie, lees hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavi-

rus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortge-

zet-onderwijs 

 

 

Contact met de school 

Wanneer u meer wilt weten over het onderwijs of wanneer u denkt iets gemist te heb-

ben, kunt u altijd contact opnemen met de administratie op tel.nr. (020) 614 03 05.  

 

Voor ziekmeldingen belt u (020) 614 03 05. 

Heeft u vragen over verzuim? Neem dan contact op met onze verzuimcoördinator me-

vrouw M. Ben Salah; m.bensalah@comeniuslyceum.nl  

 

Adres 

Jacob Geelstraat 38 

1065 VT Amsterdam 

 

Website: https://comeniuslyceum.nl 

Telefoon:    020 614 03 05 

E-mail:    comenius@comeniuslyceum.nl 

Zaam:  https://www.zaam.nl 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs
https://www.zaam.nl/

