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Start van het schooljaar 
We zijn nu drie weken op weg in schooljaar 2021-2022. Ik hoop dat u allen een goede zo-

mervakantie heeft gehad en weer een reis heeft kunnen maken naar een mooie vakantiebe-

stemming of op familiebezoek. We zijn als school erg gegroeid. We mogen ons verheugen 

op ongeveer 750 leerlingen. Dat betekent fors veel nieuwe medewerkers welke zich in een 

volgende editie zullen voorstellen. Er staan nog kleine vacatures open. We hopen die snel te 

vullen. Alleen staat er nog een grote vacature open voor het vak lichamelijke opvoeding. Ex-

cuus daarvoor. We werken er hard aan.  

Mevrouw Rozenblad is deze zomer overleden (waarover verder in deze nieuwsbrief meer). 

Dat had voor ons in de vakantie behoorlijk impact omdat het totaal onverwacht gebeurde. 

Hoe kwetsbaar is het leven…   

De examenresultaten waren vorig jaar goed. Erg goed. We hebben de kwaliteit van ons on-

derwijs dus onder controle. De school draait uitstekend. Dat zien we ook terug in de stij-

gende leerlingaantallen. Maar we zullen ons moeten blijven inspannen. Taalachterstand 

blijft ons grootste vraagstuk. Vooral voor de bovenbouw van de havo en het vwo moeten de 

leerlingen de Nederlandse taal beheersen op, zoals dat technisch heet, cognitief acade-

misch taalniveau. Maar een boek lezen is in deze tijd 

geen populaire dagbesteding. En dan druk ik me voor-

zichtig uit. Maar dat kan maken dat deze leerlingen de 

examenvragen later niet goed genoeg begrijpen en dan 

verkeerde antwoorden gaan geven terwijl ze heel goed 

hebben geleerd en de stof beheersen. Dus onze tip is en 

blijft: iedere leerling elke dag een half uur tot een uur een 

leesboek lezen. En dan uit een boek. Telefoon op stil. 

Netflix maar dan op papier. We hebben een bibliotheek 

vol. Je bent meer dan welkom als leerling! 

De leerlingen lopen goed rond. Ze hebben plezier. Alles 

verloopt ordelijk. We letten goed op dat alle leerlingen 
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zich prettig en veilig voelen. Als u als ouder thuis zorgen hebt over uw kind: neem dan con-

tact met ons op.  

Namens alle medewerkers van de school wens ik alle leerlingen een succesvol en inspire-

rend schooljaar toe.  

Freek Op ’t Einde, rector.  

 

Ouderraad 
Als school willen in goed contact staan met de ouders en de verzorgers van onze leerlingen. 

Daartoe is het mentorcontact heel belangrijk. Maar als schoolleiding werken we graag met 

een klankbordgroep: de ouderraad. Ideaal is als iedere klas een vertegenwoordiger heeft in 

de ouderraad. 

De ouderraad komt ongeveer zes keer per schooljaar bijeen in aanwezigheid van de school-

leiding. Er worden kwesties besproken als hoe we ervoor staan, de identiteit van de school, 

wensen van ouders, enzovoorts. Dus over de visie en de toekomst van de school. Ouders 

hebben de gelegenheid om hun punten in te brengen, open vragen, suggesties, wensen. De 

ouderraad is niet om over leerlingen te spreken of over de kinderen van de leden van de ou-

derraad. Dus geen platform voor klachten.  

Geef u op bij de administratie van de school of via de mentor. Liefst 1 deelnemer per klas. 

Een paar aanmeldingen van ouders hebben we al ontvangen. We gaan u uitnodigen. Dank! 

 

Kom met een plan 
In de aula staat een kasje. In de Ecokas 

staat een aantal kasjes en we konden 

deze krijgen voor een leuk prijsje. Maar 

wat gaan we ermee doen? Een tentoon-

stellingsruimte? Een VR-ruimte? Robo-

tica? Het kantoor van de leerlingenraad 

en de jongerenrechtbank? Een zen-plek? 

Leerlingen, vertel je plan aan de rector.  
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Corona 
Voor de zomervakantie konden de mondkapjes af. Nu moeten ze helaas weer op. We heb-

ben wel leerlingen die besmet zijn met het coronavirus maar gelukkig zijn dat geen grote 

aantallen. We hebben nog geen klas naar huis moeten sturen en zijn daar ook heel terug-

houdend in.  

Wel is het belangrijk dat iedereen er alles aan doet om het virus onder controle te houden. 

Dus volg de richtlijnen van het RIVM. Laat uw kind testen bij klachten. Op school: mond-

kapje op als je je beweegt door de school, zo vaak mogelijk je handen ontsmetten en af-

stand houden tot de docent. We moeten er met elkaar alles aan doen om gedoe en lesuitval 

te voorkomen.   

Dan is er veel maatschappelijke onrust inzake het vaccineren en de rol hierin door scholen. 

Wat is ons standpunt: Vaccineren is een persoonlijke keuze. Er komt geen prikbus op het 

schoolplein, er wordt niet gevaccineerd in de school. Nooit zullen wij medische handelingen 

laten verrichten zonder toestemming en medeweten van ouders. Dus maakt u zich geen 

zorgen. 

We hebben wel een belang: dat we als sa-

menleving zo snel mogelijk het virus onder 

controle krijgen en dat de impact op ons 

onderwijs minimaal is.  

In de klas hoort de vaccinatiediscussie thuis 

bij de bespreking van de actualiteit. Zie de 

grafiek hiernaast met daarin grafisch weer-

gegeven wat het effect is van inentingpro-

gramma’s op ziektes als de pokken, polio 

en de mazelen in de vorige eeuw en daar-

voor. Wat maakt dat we nu zo kritisch zijn? 

Wat beïnvloed onze mening? Wie kunnen 

we vertrouwen?  

We moeten onze leerlingen leren om kri-

tisch te denken, bronnen te vinden en te 

onderzoeken om uiteindelijk een eigen 

standpunt te bepalen. Maar we hebben 

geen missie om de leerlingen te overtui-

gen.  
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PTA avond mavo 3 en mavo 4       
Dinsdag 12 oktober; save the date 

Op de mavo begint het examen in leerjaar 3. Dat wil zeggen dat alle toetsen die de leer-

lingen in leerjaar 3 en 4 krijgen, meetellen voor hun cijferlijst die ze aan het einde van leer-

jaar 4 krijgen.  Op basis van deze cijferlijst ontvangen ze wel of geen diploma. 

De leerlingen ontvangen allemaal een PTA boekje (programma van toetsing en afsluiting). 

In dit boekje staat per vak alle informatie over de toetsen. Verder is er nog een deel met al-

gemene informatie. De leerlingen ontvangen ook het  (school)examenreglement van het 

Comenius Lyceum. Hierin staan alle regels waar leerlingen, ouders en docenten zich aan 

moeten houden. Deze boekjes zullen voor 1 oktober op de website staan en bij de inspectie 

zijn aangeleverd. 

Wij bespreken de boekjes ook altijd met de leerlingen tijdens een mentoruur en we nodigen 

de ouders uit voor een voorlichtingsavond.  Daarna kunnen de ouders de boekjes mee naar 

huis nemen. 

U krijgt een uitnodiging per mail voor deze avond met de juiste aanvangstijden. 

 

Verzuim, ziek of (medische)afspraken. Wat te doen? 
Het kan zijn dat uw kind ziek is of bijvoorbeeld een afspraak heeft onder schooltijd waar-

door uw kind niet aanwezig kan zijn op school. Maar wat moet u als ouder dan doen? Want 

het melden hiervan gaat niet automatisch. Hieronder staat beschreven welke acties u dient 

te ondernemen als ouder. 

- Bij ziekmeldingen neemt u contact op met de school op 020 614 03 05 

o Dit doet u vóór 8.30 uur 

o Op elke ziektedag moet er opnieuw afgemeld worden 

- Op school wordt door onze collega de absentie(s) in Magister geregistreerd. 

o Uw kind is dan geoorloofd absent 

- Medische afspraken dienen minimaal 1 schooldag van te voren gemeld te worden op 

vertoon van een bevestiging van de desbetreffende afspraak door de leerling zelf. 

Dit doet de leerling bij mevrouw Ben Salah, de verzuimcoördinator. 

o Is er geen bevestiging van de afspraak? Dan dient u als ouder zelf contact op 

te nemen met de school. 

 

Wat gebeurt er als ik de absentie(s) niet op tijd aan de school heb gemeld? 

Wanneer de absentie(s) van uw kind niet tijdig aan ons wordt gemeld, betekent dat dit in 

onze systemen wordt vastgelegd als ongeoorloofd absent. Loopt het aantal ongeoorloofde 

absenties op? Dan is de school verplicht om hier een melding van te maken bij de leerplicht. 



 
7 

Fietsenstalling 
Zoals u wellicht als ouder hebt gezien vinden er rondom ons gebouw werkzaamheden 

plaats. Aan de overkant worden de woningen gesloopt en uiteindelijk worden er nieuwe wo-

ningen gebouwd. 

Onder het gebouw is er een fietsenstalling die bedoeld is voor de fietsen van onze leerlingen 

en docenten. Het komt voor dat leerlingen fietsen aan de zijkant van het gebouw plaatsen. 

Dit kan omdat een leerling anders te laat komt of omdat een leerling deze niet naar bene-

den wilt rijden. Echter veroorzaakt dit ook overlast aan de buurt. We hebben immers een 

ondergrondse fietsenstalling. En hebben ook zicht op de fietsen beneden.  

Bij deze dus een oproep! Fietsen van de leerlingen mogen alleen beneden in de stalling ge-

plaatst worden. Vergeet deze ook niet op slot te zetten!  

Wordt de fiets alsnog buiten geplaatst? De handhaving ziet er ook op toe! Het kan zijn dat 

ze dan deze meenemen! 

 

Lyceo – huiswerkbegeleiding 
Zoals u wellicht al weet krijgen de kinderen van leerjaar 1 in totaal 2 uur aan huiswerkbege-

leiding waarvan één door Lyceo wordt gegeven. Deze uren zijn verplicht en vallen onder het 

onderwijsprogramma. Het kan zijn dat uw kind een inschrijfformulier heeft gekregen waar 

een logo van Lyceo op te vinden is (inschrijfformulier Lyceo opstap). Graag het verzoek aan 

u als ouder om deze zo snel mogelijk (ingevuld) weer mee te geven met uw kind. 

 

Cambridge Engels leerjaar 1 
De ouders van leerjaar 1 hebben afgelopen week een brief gehad met betrekking tot het 

Cambridge Engels programma. In deze brief staat vermeld wat het programma inhoud en 

hoe uw kind zich kan aanmelden. Nog een toevoeging hierop. Aanmelden kan alleen met 

het account van de leerling. Met het ouderlijk account kan er niet ingeschreven worden. 

Mocht u de brief niet hebben gehad? Neem dan contact op met de Engelse docent van uw 

kind. 

 

Havo – kansklas 
Tijdens de kennismakingsgesprekken zijn er wat vragen gesteld met betrekking tot de over-

gangsnormen en dit in combinatie met de havo – kansklas. In de oude situatie was het zo 

dat een kind met een vmbo-t/havo advies mee lootte met het laagste niveau. Afgelopen 

jaar konden ouders en kind ervoor kiezen om mee te loten met het hoogste niveau.  
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De kinderen en ouders (waarvan het kind een vmbo-t/havo advies hadden gekregen) die er-

voor gekozen hebben om mee te loten met het hoogste niveau zitten in een havo – kans-

klas. In deze kansklas wordt er gewerkt met havo/vwo boeken. De overgangsnormen die 

gehanteerd worden zijn ook dezelfde normen als die van havo/vwo.  

Voldoet uw kind aan het einde van dit schooljaar aan de overgangsnormen?  

- Dan wordt uw kind bevorderd naar 2 havo/vwo 

Voldoet uw kind niet aan de overgangsnormen? 

- Dan wordt uw kind bevorderd naar 2 mavo/havo 

 

Sportdag leerjaar 1 en 2 
Volgende week vrijdag 17 september is er een sportdag voor leerjaar 1 en 2 in het kader van 

de kennismakingsactiviteiten. U ontvangt nog een aparte brief hierover. 

 

Roosterwijzigingen 
De actuele wijzigingen in het rooster zijn altijd in Magister te vinden. Deze zijn ook leidend.  

 

De schoolkantine 
De schoolkantine gaat eerdaags weer open. Leer-

lingen uit de eerste twee leerjaren mogen in lestijd 

en pauzetijd het schoolterrein niet verlaten dus die 

willen ook wat kunnen kopen. Maar nog even ge-

duld. Het doel is dat de schoolkantine een zo ge-

zond mogelijk aanbod krijgt. Al het eten is Halal. 

In de school willen we niet dat leerlingen daar met 

een dönerbox zitten of een zak chips als lunch 

eten, laat staan energydrank. Let er als ouder 

s.v.p. op. Leerlingen worden erop aangesproken.  

Terzijde maar wellicht goed om te weten: Indien u 

erg krap bij kas zit is er altijd een mogelijkheid om 

een ontbijt of een lunch voor uw kind te organise-

ren. Niemand mag met honger op school zitten. 

Neem als dat nodig is hierover contact op met de 

mentor of de administratie.  
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Rommel 
Een schone school en een schone omgeving 

zorgen voor een fijne leeromgeving. We heb-

ben een prachtig gebouw. Het helpt als ieder-

een zoveel mogelijk de rommel in de prullen-

bakken gooit, zeker in de pauzes. En ook als je 

wat te eten haalt op het Allebéplein.  

Veel leerlingen laten hun verpakkingsmateria-

len in de kantine na consumptie gewoon liggen. 

Of gooien het op straat. En verwachten dan 

kennelijk dat er kabouters komen om deze 

rommel op te ruimen. Maar kabouters bestaan niet en de schoonmakers moeten hun werk 

waardig kunnen doen.  

<- En we hebben de mooiste prullenbakken van Amsterdam.  
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Werkweken 
De planning van de werkweken moeten we nog aanhouden. De regels om met grote groe-

pen naar het buitenland te reizen bieden te veel beperkingen en zijn soms ook verbonden 

aan een vaccinatieplicht. En wij mogen daar bij onze leerlingen niet naar vragen. Scholen 

worstelen met dit vraagstuk (klik voor een artikel in de Volkskrant hierover).  

De leerlingen willen graag en wij ook! Maar we willen ook geen kosten maken en dan ons 

geld niet terug kunnen krijgen. Of de hele tijd met je corona-app in de weer zijn. We wach-

ten het dus nog even af.   

  

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/groeiend-aantal-scholen-ziet-af-van-buitenlandse-schoolreis-vanwege-niet-gevaccineerde-leerlingen~b7de9b15/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/groeiend-aantal-scholen-ziet-af-van-buitenlandse-schoolreis-vanwege-niet-gevaccineerde-leerlingen~b7de9b15/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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Memorial ter ere van mevrouw Rozenblad 
Woensdagavond 8 september hielden we als schoolgemeenschap een herdenkingsavond 

voor onze overleden collega Dorothy Rozenblad. Op deze foto ziet u haar staan op de avond 

na de diploma-uitreiking: moe, maar trots en blij. Overladen met cadeau ’s en bloemen van 

ouders en leerlingen. Een week later was ze er niet meer. Dat was in de eerste vakantie-

week.  Wat een shock en verdriet! 

Woensdagavond was het moment om stil te staan bij dit verdriet, terug te blikken op haar 

werkzame leven, momenten te delen en woorden te spreken die uit het hart komen. Er wa-

ren veel leerlingen, oud-leerlingen, ouders, oud-collega’s en collega’s. Mevrouw Vrolijk 

bracht herinneringen terug over haar loopbaan, haar professionele biografie. De heer Nojo-

redjo bracht een persoonlijke ode. Beide collega’s hebben 18 jaar met Dorothy samenge-

werkt. Tot besluit sprak Kaoutar Kandrouchi, oud-leerling. Zij was de ster van de avond door 

iedereen in het hart te raken. 

De familie was aanwezig. Ze waren deze avond emotioneel. De dag erna namen ze contact 

op met mevrouw Lecton met de vraag om aan alle aanwezigen en de sprekers hun grote 

dank uit te spreken. Ze vonden het een prachtige en waardige avond. Het deed ze enorm 

goed om zo veel mooie woorden over hun moeder, zuster en tante te horen met zo veel eer-

biedige belangstelling. 
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Sloop en nieuwbouw aan de overkant 
Tegenover de school worden de panden gesloopt. Eerst worden dakpannen en houten bal-

ken weggehaald. In de week van 23 augustus gaan ze langzaam aan de slag met een sloop-

kraan, achteraan in de Christaan Snouck Hurgronjehof. Daarna gaan ze door naar de Hem-

sterhuisstraat. Op deze manier zijn de nog te slopen gebouwen een soort geluidsbuffer. De 

sloopkranen hebben een grote schaar, waarmee de woningen worden fijngeknepen. Daar-

door is er minder trilling- en geluidsoverlast. 

Een persoonlijke noot als rector hierover. In Amsterdam wordt het gewoon maar ik kan er 

niet aan wennen: een tweekamer appartement voor €375.000,-. Waar komen de huidige be-

woners terecht? Wie kan er nog aan een betaalbare woning komen? Waar wonen de docen-

ten van deze school? Hoe komen onze kinderen aan een woning?  

Hier een impressie hoe het er aan de overkant uit komt te zien. Mooi, dat zeker! 

https://www.wonenindejacob.nl/ 

 

 

 

https://www.wonenindejacob.nl/
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Financiële ondersteuning 
Er zijn veel mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Niet alleen voor schoolmiddelen 

en werkweken maar ook voor sportclubs. Maak er gebruik van! Heeft u hulp nodig? Vraag 

ons u te helpen. Of te vertalen.  

Lijstje ondersteunende instanties voor hulp aan ouders in het kader van de vrijwillige ouder-

bijdrage 

• Stichting Leergeld (financiële ondersteuning voor schoolse kosten) https://leergeldam-

sterdam.nl/ 

• Scholierenvergoeding van de Gemeente Amsterdam:  

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

• Loket Werk en Inkomen van de Gemeente Amsterdam om een beroep te doen op de Bij-

zondere Bijstand:  

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/ 

• Jeugdsportfonds, voor het betalen van contributie en andere bijdragen voor sportieve 

activiteiten voor jongeren:  

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam-sport/ 

• Jongerencultuurfonds, voor het betalen van dansles, muziekles, tekenles of andere cul-

turele activiteiten:  

https://www.jongerencultuurfonds.nl/ 

Comenius 

Wordt  

gesloopt 

https://leergeldamsterdam.nl/
https://leergeldamsterdam.nl/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam-sport/
https://www.jongerencultuurfonds.nl/
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Schoolgids 
De papieren en dus redelijke saaie versie van de schoolgids is beschikbaar om u niet te lang 

te laten wachten: https://comeniuslyceum.nl/ouders/schoolgids/ 

De fraaie en geïllustreerde versie is in de maak. Deze ontvangt u bij verschijnen in uw digi-

tale postvak. 

 

 

https://comeniuslyceum.nl/ouders/schoolgids/

