
 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 19 mei 2021 

 

 

Zeer geachte ouders/ verzorgers, beste leerlingen, 

 

Nog zeven weken en dan eindigt dit schooljaar. Een schooljaar die we maar snel moeten 

willen vergeten. Toch hebben onze leerlingen zich er heel moedig doorheen geslagen.  

De examens zijn in volle gang. Gelukkig voor de examenleerlingen is het buiten koel. Dat 

scheelt hitte in de examenlokalen. We wensen vooral ook deze leerlingen veel succes en 

wijsheid en we hopen als school net zo hard als zijzelf dat ze slagen voor hun examen! 

 

Ondertussen zijn er aanpassingen in de ruimtes gepleegd. In de ecokas staan nu echte kas-

sen om het vocht beter te regulieren. Er staat ook een kas in de aula. Wat we daarmee gaan 

doen moeten we nog bepalen met elkaar. Het ecolab is ook aangepast. We hebben daar nu 

een kleine theaterzaal. En er zijn mogelijkheden om jezelf te filmen met als achtergrond een 

greenscreen voor videobewerkingsdoeleinden. Met al deze investeringen hebben we een 

voorschot genomen op het nieuwe schooljaar waar we onze leerlingen op alle terreinen wil-

len uitdagen en zich laten ontwikkelen.  

De buurt verandert ook. In de foto hierboven ziet u de rodeblokken in de Jacob Geelstraat 

aan de overzijde van de school die vanaf de zomer allemaal worden gesloopt.  

 

Met hartelijke groet! 

Freek Op ’t Einde, rector. 

  



 
 

Onderwijs in Coronatijd – update 
 

Er schijnt licht aan het eind van de tunnel. De cijfers dalen. Het aantal vaccinaties stijgt. Volgende 

week zal het kabinet besluiten of de scholen de laatste weken van het schooljaar weer voor alle 

leerlingen geopend kunnen worden, dus zonder de 1,5 meter maatregelen voor leerlingen. De 

voortekenen zijn erg positief dat dit inderdaad zal gebeuren. Dat zal het eind van het online onder-

wijs betekenen en al het gedoe van meer dan een jaar en dat alle leerlingen weer voor de laatste 

periode van dit scho0ljaar (die nog kort is) volledig naar school kunnen. Zodra het licht op groen 

staat zult u dit vernemen van ons. 

 

Zelftesten 

Wij hebben als school de zelftesten ontvangen. Leerlingen die dat willen kunnen daarmee een pre-

ventieve test doen. De zelftests kunnen voor leerlingen en medewerkers voor twee doelen worden 

ingezet: 

1. Risicogericht: op het moment dat in de klas een besmetting wordt waargenomen (door de 

GGD), kunnen leerlingen en medewerkers een zelftest doen als ze bij de besmette persoon 

in de buurt zijn geweest. 

2. Preventief: leerlingen en medewerkers kunnen twee keer in de week thuis een zelftest 

doen, om te voorkomen dat ze besmet op school komen. 

Let op: na een positieve zelftest moet de leerling alsnog naar de GGD om zich te laten testen. 

Daarnaast gaat de leerling met corona gerelateerde klachten ook altijd naar de GGD voor een test. 

Specifieke informatie over de zelftesten vindt u op deze website. Meer info bij de administratie van 

de school.  

 

Grote werkweken voor het volgende schooljaar willen we nog niet plannen. Voor een, als voor-

beeld, Barcelonareis komen hoge kosten kijken. We willen dan zeker weten dat het veilig en toege-

staan is om met een groep zo’n reis te ondernemen. En dat is nu nog te onduidelijk.  

Binnenlandse excursies en werkweken zijn we voorzichtig wel aan het voorbereiden.  

 

Boeken inleveren 

 

De examenleerlingen van de havo en het vwo leveren hun boeken in op maandag 28 juni (tenzij ze 

de boeken nodig hebben voor een herexamen of het derde tijdvak). De leerlingen van de niet-exa-

menklassen havo en vwo leveren hun boeken in op donderdag 1 juli. Leerlingen van de mavo leve-

ren hun boeken in op woensdag 7 juli. 

  

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/zelftesten/


 
 

Lichamelijke opvoeding op de buitenvelden 

 

Laten we hopen dat alle leerlingen zo snel mogelijk weer naar school kunnen komen. Tot die tijd 

blijven de Coronamaatregelen van kracht. Dat geldt alleen niet voor de buitenvelden waar het vak 

lichamelijke opvoeding gebruik van maakt. Want daar mag je met hele klassen sporten. Een moge-

lijkheid waar we graag gebruik van maken. Want als iets tekort is geschoten in deze periode dan is 

het wel sport en beweging. Dus de helft van de klas die geen les heeft op school sport wel mee op 

het veld. Na de les gaat die helft van de klas weer naar huis en volgt weer de lessen vanuit huis vol-

gens het rooster. Indien dat problemen oplevert kunt u altijd hierover contact opnemen met de 

mentor van uw kind. Voor de LO-uren gelden de volgende tijdstippen (groen) in verband met het 

reizen: 

 

Lesuur Start tijd volgens rooster 

Start tijd LO 

(omgekleed en wel 

op het veld) 

Einde tijd LO 

1 + 2 8.45 8.45 10.20 

3 + 4 11.15 11.40 12.50 

6 + 7 14.45 15.40 16.45 

 

Het adres van het sportpark is: 

 

Vlug en Vaardig 

Sportpark Ookmeer 

Han Hollanderlaan 2 

1067 BB Amsterdam 

 

Het advies is om met de fiets te reizen.  

 

Gaat de LO-les door bij regen? 

De LO-docenten staan in contact met de schoolleiding en roostermakers. De docenten beoordelen 

of de les door kan gaan. Indien een les niet doorgaat wordt dit in Magister direct verwerkt. In som-

mige gevallen wordt er ook nog met de klas gebeld of ontvangen de ouders per sms een bericht. 

Mocht de klas al op school zijn, dan ontvangt de klas in het lokaal bericht hierover. 

  



 
 

Het Model European Parliament 

 

 

 

“Het was gezellig en leuk om nieuwe mensen te leren kennen en 

een nieuwe ervaring. “  Busra Ozhan V4 

 

 
Gastspreker Bas Eickhout Europarlementariër van Groen Links in gesprek met de deelnemers (online, 

nu wel erg handig dan hoefde hij niet af te reizen naar Amsterdam). 

 

Het Model European Parliament 

Wellicht hebben jullie afgelopen woensdag en donderdag de aanwezigheid van het Model Euro-

pean Parliament op het Comenius opgemerkt. Woensdag en donderdag vonden in ons mooie Eco-

lab en in lokaal 219 (biologie) bijeenkomsten plaats waar leerlingen van het Comenius, het Metis 

Montessori, Het 4e Gymnasium, Het Hyperion, Het Herman Wesselink College en het Nicolaas Ly-

ceum met elkaar in conclaaf gingen om oplossingen te bedenken voor grote maatschappelijke 

kwesties. 

 

Comenius kweektuin voor politici van de toekomst! 

Al een aantal jaren vaardigt het Comenius een delegatie van Vwo 4 leerlingen af om mee te doen 

aan het Model European Parliament, ook dit jaar hebben maar liefst 11 leerlingen een bijdrage ge-

leverd aan dit project.  Dit jaar waren dit Tasnim, Hafsa, Nihad, Siham, Nida, Kaoutar el M., Kaoutar 

H., Amal, Busra en Zeynep uit V4 en Wissal uit H4. Amal uit V5 die vorig jaar deel heeft genomen 



 
 

aan de landelijke conferentie was een van de commissievoorzitters en heeft de delegatie van dit 

jaar getraind en voorbereid op de 2021 conferentie. 

 

Het MEP is een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren. Tijdens het MEP 

doen onze vwo-ers ervaring op met het bedenken van oplossingen voor grensoverschrijdende pro-

blemen binnen de Europese Unie. Zij krijgen door hun deelname inzicht in de politieke praktijk ze 

doen een schat aan debatervaring op en krijgen inzicht in de structuur en de werking van de Euro-

pese Unie. 

 

De leerlingen stellen in 4 verschillende commissies een resolutie op over een belangrijk Europees 

vraagstuk. Net zoals vorig jaar, staat ook dit jaar Europese samenwerking weer in de belang-

stelling. Er is veel kritiek op de Europese Unie, en veel academici spreken over een ‘democratic de-

ficit’ (oftewel een democratisch tekort) waardoor de legitimiteit van de EU vaak in twijfel wordt ge-

trokken. De groei van anti-Europa partijen zie je in veel Europese lidstaten, zo ook in Nederland. 

Deze week zullen alle deelnemers direct ervaren wat Europese samenwerking nu eigenlijk inhoudt 

en hoe het is om vanuit een bepaald perspectief tot oplossingen te komen. Zij krijgen de kans zelf 

een mening te vormen over Europese samenwerking door het spelen van dit simulatiespel. 

 

Het formele niveau van vergaderen en de ontmoeting met de delegaties van andere scholen, zijn 

ervaringen die het MEP waardevol maken. Een ontmoeting die hen mede voorbereidt op de mede-

studenten die zij op de Universiteit zullen tegenkomen. De beste debater/politicus van deze dele-

gatie wordt afgevaardigd naar de landelijke conferentie van het MEP. Vanmiddag wordt bekend 

gemaakt wie dit is (op het moment van schrijven nog niet bekend.) 

 

Bij deze wil ik nogmaals alle deelnemende leerlingen bedanken voor hun enthousiasme en posi-

tieve bijdrage aan deze conferentie. Wij van het Comenius zijn trots op jullie!! 

 

“Ik voelde me voor een week echt Hongaars parlementslid. Leuk, leerzaam, vermoeiend en slaap-

tekort is een goede beschrijving van het MEP.” Tasnim V4 

 

 
Tasnim opende met een landenspeech voor Hongarije 

 

 

 



 
 

 

 

  
 

De Comenius delegatie in zijn geheel bij de opening in het befaamde Amstel Hotel, niet alleen enthou-

siast en positief, maar ook nog eens zeer goed gekleed!!! 

 

Jaap Hage, docent MAW en bestuurslid MEP. 

  



 
 

De eerste excursie van schooljaar 20-21 

 

En die ging naar de Hortus Botanicus.   



 
 

Jaaragenda 

We naderen het eind van het schooljaar. De eindexamens zijn in volle gang. In week 24 start het 

tweede tijdvak. En dan is er ook nog een derde tijdvak. De uitslag van dat derde tijdvak is bekend 

in de eerste vakantieweek. Daarom zijn de diploma-uitreikingen in de laatste schoolweek, na het 

tweede tijdvak. De paar leerlingen die in het derde tijdvak nog een examen doen, krijgen hun di-

ploma een week later, in de eerste vakantieweek.  

Verder is er een SE-week voor de voorexamenklassen en een toetsweek voor de onderbouw. Dat 

moet allemaal nagekeken worden en vervolgens zijn er de overgangsvergaderingen. In dit rare 

schooljaar eindigen de reguliere lessen vroeg. Daarna zijn er dus toetsen en herkansingenmogelijk-

heden, aangevuld met enkele excursies.  

Dit is een globaal overzicht. Per brief/ e-mail informeren wij u over de exacte invulling van bijvoor-

beeld de diploma-uitreiking.  
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  zaterdag 22   

  zondag 23   

21 maandag  24 2e pinksterdag 

  dinsdag 25 Vervolg centraal eindexamen, eerste tijdvak (CE-1) 

  woensdag 26 CE-1 

  donderdag 27 CE-1 

  vrijdag 28 CE-1 

  zaterdag 29   

  zondag 30   

22 maandag  31 CE-1 

ju
n

i 

  dinsdag 1   

  woensdag 2   

  donderdag 3   

  vrijdag 4   

  zaterdag 5   

  zondag 6   

23 maandag  7 Toetsvrije dag alle klassen 

  dinsdag 8 Toetsvrije dag alle klassen 

  woensdag 9 Toetsvrije dag alle klassen 

  
donderdag 10 

Uitslag 1e tijdvak 

  Toetsvrije dag alle klassen 

  vrijdag 11 Toetsvrije dag alle klassen 

  zaterdag 12   

  zondag 13   

24 
maandag  14 

Centraal eindexamen, tweede tijdvak (CE-2) 

  Schoolexamens voor H4, V4 en V5 (SE-2) 



 
 

  Vierde toetsperiode voor mavo 3 (TP-4) 

  Derde toetsperiode voor M12, H123 en V123 

  

dinsdag 15 

CE-2 

  SE-2 (H4, V4, V5) 

  TP-4 (M3) 

  TP-3 (M123, H1234, V12345) 

  

woensdag 16 

CE-2 

  SE-2 (H4, V4, V5) 

  TP-4 (M3) 

  TP-3 (M12, H1234, V12345) 

  

donderdag 17 

CE-2 

  SE-2 (H4, V4, V5) 

  TP-4 (M3) 

  TP-3 (M12, H1234, V12345) 

  

vrijdag 18 

CE-2 

  SE-2 (H4, V4, V5) 

  TP-4 (M3) 

  TP-3 (M12, H1234, V12345) 

  zaterdag 19   

  zondag 20   

  
maandag  21 

CE-2 

  Nakijkdag voor docenten 

  
dinsdag 22 

CE-2 

  Nakijkdag voor docenten 

  
woensdag 23 

CE-2 

  Toetsinzage voor leerlingen 

  
donderdag 24 

CE-2 

  Inschrijvingen herkansingen (M123, H1234, V12345) 

  vrijdag 25   

  zaterdag 26   

  zondag 27   

26 maandag  28 Inname boeken examenklassen H5 + V6 (NIET IN LO ZAAL) 

  
dinsdag 29 

Herkansingens + evt. inhalen 

  Meeloopdag nwe brugklasleerlingen 

  woensdag 30 Herkansingen en evt. inhalen 

ju
li 

  
donderdag 1 

Inname boeken H1234 + V12345 

  Overgangsvergaderingen docenten 

  
vrijdag 2 

Overgangsvergaderingen docenten 

  Uitslag 2e tijdvak 

  zaterdag 3   

  zondag 4   

27 maandag  5 Overgangsvergaderingen docenten 

  

dinsdag 6 

Centraal eindexamen derde tijdvak (CE-3) 

  Diplomauitreiking M4A + M4B 

  Overgangsvergaderingen docenten 



 
 

  

woensdag 7 

CE-3 

  Inname boeken M1234 Van Dijk 

  Revisievergadering 

  Diplomauitreiking H5A + H5B 

  Rapporten afhalen M123 

  

donderdag 8 

CE-3 

  Rapporten afhalen H1234 + V12345 

  Diplomauitreiking H5C + V6 

  
vrijdag 9 

CE-3 

  laatste werkdag docenten 

  zaterdag 10 
Start van de zomervakantie  

  zondag 11 

28 maandag  12   

  dinsdag 13   

  woensdag 14   

  donderdag 15 Uitslag 3e tijdvak 

  vrijdag 16   

  zaterdag 17   

  zondag 18   

29 maandag  19 

Zomervakantie 

  dinsdag 20 

  woensdag 21 

  donderdag 22 

  vrijdag 23 

  zaterdag 24 

  zondag 25 

30 maandag  26 

  dinsdag 27 

  woensdag 28 

  donderdag 29 

  vrijdag 30 

  zaterdag 31 
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  zondag 1 

31 maandag  2 

  dinsdag 3 

  woensdag 4 

  donderdag 5 

  vrijdag 6 

  zaterdag 7 

  zondag 8 

32 maandag  9 

  dinsdag 10 

  woensdag 11 

  donderdag 12 

  vrijdag 13 



 
 

  zaterdag 14 

  zondag 15 

33 maandag  16 

  dinsdag 17 

  woensdag 18 

  donderdag 19 School weer bereikbaar, admin open 

  vrijdag 20   

  zaterdag 21   

  zondag 22   

34 maandag  23 Start schooljaar 2021-2022 

  dinsdag 24   

  woensdag 25   

  donderdag 26   

  vrijdag 27   

  zaterdag 28   

  zondag 29   

35 maandag  30   

  dinsdag 31   

  



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

  

De kas in de aula. 

Waar gaan we het 

voor gebruiken? 

De nieuwe kassen ín 

de ecokas. 



 
 

Nog een update van eerdere berichten 

 

 

 

Onze lieve oud-leerlingen 

mogen in Nederland blijven! 

En onze oud-leerling Kau-

thar Bouchallikht heeft haar 

maiden-speech gehouden in 

de Tweede Kamer: 

 

https://youtu.be/yYWEm-

vLVLsE 

 

https://youtu.be/yYWEmvLVLsE
https://youtu.be/yYWEmvLVLsE

