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  De ambitieuze school
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.

Comenius Lyceum geeft je een mooie basis. Hier is de sfeer fijn, leerlingen 

helpen elkaar, docenten zijn superbetrokken. Onze leraren maken elke 

dag hun lessen levendig en boeiend. In een splinternieuw, licht gebouw 

met alle voorzieningen en voor elk vak speciale klaslokalen.

Wij zijn een ambitieuze school. Voor kinderen die ver willen komen 

in hun persoonlijke ontwikkeling. Je kunt bij ons vwo en havo doen. 

We dagen je uit om zoveel mogelijk uit je schooltijd te halen. 

“Wij veroveren

de wereld”
Open dag  Za 26 januari, 10.00-13.00 uur.

“Wij veroveren

de wereld”

wereld veroveren”
“Ik ga de 

2 3



Wij zijn de enige school in Nederland met een groen Econasium. Een 

prachtige vleugel boordevol bijzondere planten en dieren die jij gaat 

verzorgen. Daar leer je over duurzaamheid, het milieu en alles wat groeit 

en bloeit. Een onderwerp dat steeds belangrijker wordt in deze wereld.

We hebben een eigen Jongerenrechtbank. Wij zijn een van de 

vier scholen in Amsterdam die daartoe zijn aangesteld door de 

Rechtbank. En we zijn er trots op. Hier leer je van dichtbij hoe 

het Nederlandse rechtssysteem werkt.

Wat je later ook gaat worden, alle drie helpen je vooruit te komen in 

jouw ontwikkeling. Want duurzaamheid, recht en voor je mening uitkomen,

heb je later in elk beroep nodig.

Elke maand houden we een meningenmiddag. Onder leiding van 

een docent ga je discussiëren over actuele onderwerpen en over 

alles wat in de school speelt. Je leert zo debatteren, argumenteren, 

discussiëren én presenteren voor een grote groep. En je hebt invloed 

op het dagelijkse reilen en zeilen op het Comenius. 

 Heel bijzonder
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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 om je huiswerk in te plannen.

Ook de speciale Comenius-schoolagenda leert je beter organiseren.

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

Je kunt dan hulp vragen aan de huiswerkbegeleiders.

Je begint je schooltijd straks met een introductieweek, 

zo leer je je nieuwe klasgenoten en de docenten kennen. 
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 Ga jij de wereld veroveren?
Van je basisschool heb je een advies gekregen voor vwo, vwo/havo of havo. Je 

hebt dus de kwaliteiten om een diploma voor vwo of havo te halen. Dat is prachtig! 

Maar je kunt waarschijnlijk méér. Als school stimuleren we je om nieuwsgierig en 

ambitieus te zijn. We moedigen je aan om je talenten te ontwikkelen en nieuwe 

kanten van jezelf te ontdekken.
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 Extra uitdagingen
Zoek jij uitdagingen naast het gewone schoolwerk? Die vind je hier genoeg.

Natuurlijk op ons Econasium. En op onze Jongerenrechtbank. Doe ook mee 

aan de presentaties en debatten tijdens de meningenmiddagen.

Wil je vloeiend Engels leren spreken? Onze toppers kunnen meedoen 

aan de English Plus-groep. Dan volg je elke week een extra uur Engels. 

In deze lessen spreek je alleen maar Engels. Als het goed gaat en je 

bent gemotiveerd, kun je in de volgende klassen ermee verder gaan en 

in het eindexamenjaar een officieel Cambridge English certificaat behalen. 

Daarmee heb je later een streepje voor bij een Engelstalige opleiding 

aan de universiteit en hogeschool. 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. 

In de brugklas leer je tijdens dit uur 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 gemotiveerd mee 

te doen. Want dan komt al die kennis het beste binnen.

In 4, 5 en 6 vwo kun je masterclasses volgen op de universiteit.

Daar kun je alvast proeven wat 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 extra aandacht aan Nederlands en Engels. 

Belangrijk, zeker als je van huis uit een andere taal gewend bent. 

Als je ver wil komen, is een goed taalniveau essentieel. 

Dat geldt voor de examens én voor jouw toekomst.

 

Ouidad el  Moussaoui

MENTOR 3A

Frank Hendriks

D OCENT ENGELS

Jinze de Klerk

DOCENT NEDERLANDS
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 Leer alles over de mens en de wereldbol
We hebben maar één wereld waar we verstandig mee om moeten gaan. 

Je hebt waarschijnlijk al eens gehoord over de opwarming van de aarde, 

te veel  CO2 in de lucht, plastic soep in de oceanen, groene energie, milieu-

vervuiling en overbevolking. Grote thema’s waar jij mee te maken gaat 

krijgen. Waar je misschien je beroep van gaat maken. 

Die staan centraal tijdens de Econasiumprojecten. Die krijg je naast de gewone 

lessen. Ook leer je wat erbij komt kijken om een groene ondernemer te worden. 

En hoe je aandacht geeft aan duurzaamheid. We duiken in alledaagse dingen, 

zoals drinkwater en eten. Je zult je verbazen over de enorme wereld die erachter 

zit. In de brugklas zuiver je bijvoorbeeld slootwater. Durf jij dat daarna te drinken? 

 Jouw challenges
Je gaat daarbij ook zelfstandig werken, meer samenwerken en je creativiteit 

verbeteren. Daar heb je je hele leven profijt van. En je krijgt leuke challenges. 

Zo ga je iets eetbaars kweken in onze eigen ecokas. Je bedenkt met je groepje 

ook hoe je dit eten gaat verkopen. Wie haalt de hoogst opbrengst?

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

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

 Ons Econasium “Ik ga de wereld 

 CO2-vrij maken”

“Ik ga de wereld 

langer laten leven””

“Ik ga de wereld 

weer laten lachen”
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 Recht spreken
Het Comenius Lyceum is een van de vier scholen in Amsterdam met 

een Jongerenrechtbank. Rechter Gaby Crince Le Roy heeft 30 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. Je wordt daarbij onder-

steund door een professional. Je leert 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 zij een presentatie maken over wat pesten doet 

met de ander. En die presentatie moesten ze aan alle 

eerste en tweede klassen geven. 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.
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 Straks op school

 Onze lestijden
Elke les duurt precies een uur. 

Je schooldag is daardoor lekker 

overzichtelijk.

1e uur 8.45 – 9.45

2e uur 9.45 – 10.45

Pauze 10.45 - 11.10

3e uur  11.15 – 12.15

4e uur  12.15 – 13.15

Pauze 13.15 - 13.40

5e uur  13.45 – 14.45

6e uur  14.45 – 15.45

7e uur  15.45 – 16.45

 En de vakken
die je in de brugklas volgt.

Aardrijkskunde 2 uur

Beeldende vorming 1 uur

Biologie  1 uur

Duits   1 uur

Engels  3 uur

Frans  2 uur

Geschiedenis 2 uur

Gymnastiek 2 uur

Huiswerkbegeleiding 2 uur

Maatwerkuren 1 uur

Mediawijsheid 0,5 uur

Mentorles 1 uur

Muziek  1 uur

Nederlands 4 uur

Rekenvaardigheid 0,5 uur

Wiskunde  3 uur

“Ik ga de wereld 
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langer laten leven””

“Ik ga het ontstaan

 van de wereld uitleggen”
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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 volgens leerlingen
In tevredenheid-enquêtes geven leerlingen de school een hoge score voor veiligheid. 

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

 Veelkleurig
Onze school staat middenin 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.

F. op ’t Einde – W. Terborg – M. Aabachrim
E. Kruse – H. Ootes

 Je eigen mentor
De mentor is jouw belangrijkste leraar of lerares. Hij of zij 

maakt je wegwijs op school en helpt je met allerlei vragen.

“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.”
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 ZAAM
Het Comenius Lyceum Amsterdam wordt samen met 22 andere scholen voor 

interconfessioneel voortgezet onderwijs bestuurd door Stichting ZAAM. Als je geen 

advies hebt voor vwo en/of havo kun je op een van onze collegascholen terecht, 

ook in Amsterdam West. Kijk voor meer informatie op ZAAM.nl.
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 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."

“Wij veroveren

de wereld”
Open dag  Za 26 januari, 10.00-13.00 uur.

“Wij veroveren

de wereld”

wereld veroveren”
“Ik ga de 

 Wie was die Comenius eigenlijk?
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 Jezelf kunnen zijn
Je kunt zijn wie je bent. Wij staan 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 kerk, moskee en 

synagoge. En ze voeren gesprekken over allerlei onderwerpen 

over diversiteit, zoals homoseksualiteit en anders zijn.  
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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 ambitieuze school.

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

Deze docent kent uw kind het best. U kunt de mentor altijd mailen. U kunt 

ook bij de brugklascoördinator terecht. Hij houdt in de gaten hoe het met alle 

brugklassers gaat en spreekt alle leraren van de brugklas.

 Inloopochtenden
We nodigen u regelmatig uit voor een inloopochtend. Dan gaat u in 

gesprek met de schoolleiding. U kunt allerlei kwesties aan de orde 

stellen. Bijvoorbeeld hoe u uw kind bij het huiswerk kunt begeleiden. 

Of hoe u omgaat met de faalangst van uw kind. Of iets anders wat u 

bespreekbaar wilt maken.

 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. In 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 docenten.. 

 De ambitieuze school
De laatste paar jaar waren de resultaten van onze havo niet meer 

zoals we altijd gewend waren. We werken er hard aan dat al onze 

havoleerlingen weer goede resultaten halen, net als die op het 

vwo. Dat is onze ambitie en onze belofte aan u. Zo heeft de leiding 

duidelijke afspraken met de docenten gemaakt over de invulling van 

de lessen. En we bieden onze examenleerlingen heel wat extra hulp, 

zoals steunlessen en examentrainingen.
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“Ik ga de wereld 

 CO2-vrij maken”

“Ik ga de wereld 

langer laten leven””

“Ik ga de wereld 

weer laten lachen” Welkom op het Comenius Lyceum
In februari vul je de voorkeurslijst in. Die krijg je van je basisschool. Als je 

naar het Comenius Lyceum wil, zet deze school dan op de eerste plaats. 

Belangrijk: je ouders melden je ook bij ons aan. Dat kan van maandag 4 maart tot en met 

vrijdag 15 maart 2019. Wij voeren dan al jouw voorkeuren in het systeem in.

Maak voor de aanmelding een afspraak met de heer M. Aabachrim, onze afdelingsleider 

onderbouw. Telefonisch via onze administratie, bereikbaar van 9.00 tot 16.30 uur op 

werkdagen via telefoonnummer 020 614 0305. Bij de aanmelding verwachten we de 

toekomstige leerling samen met de ouders (verzorgers) op onze school.

Neem dan deze documenten mee:

 • Legitimatie ouders (verzorgers)

 • Legitimatie van het kind

 • De school-voorkeurslijst

 • Het aanmeldingsformulier (die vind je op de website)

 Volgend schooljaar start er weer een nieuwe Kopklas op onze school. 

Daar werken leerlingen vooral aan hun taalvaardigheid om daarna vwo of havo 

te kunnen doen. Nieuwsgierig? Kijk op www.kopklasamsterdam.nl, vraag een gesprek 

aan via info@kopklasamsterdam.nl of bel Martine Keuning op 06 209 567 77.

 Aanmelden

TOEKOMSTIG GROENE ONDERNEMER

Sueda

TOEKOMSTIG CHIRURG & ZANGER

Khail

TOEKOMSTIG APOTHEKER

Hajar

 TOEKOMSTIG HUISARTS

Lamia

TOEKOMSTIG  ECO-BIOLOOG

Donovan

 TOEKOMSTIG ARCHITECT

Furkan

TOEKOMSTIG TANDARTS

Sabrine

TOEKOMSTIG VERPLEEGSTER

Lina

TOEKOMSTIG PILOOT

Lokmane

26 27



 Open avonden 

   (voor leerlingen en ouders)

Dinsdag 15 januari van 18.30 tot 21.00 uur

Donderdag 7 februari van 18.30 tot 21.00 uur

  Verkenningsdag
 (voor leerlingen van groep 8)

Woensdag 23 januari van 14.00 tot 15.30 uur

 Informatieavond 
  (voor ouders)

Dinsdag 8 januari van 19.00 tot 20.00 uur

(met uitloop)

Comenius Lyceum Amsterdam

Jacob Geelstraat 38

1065 VT Amsterdam

020 614 03 05

info@comeniuslyceum.nl

comeniuslyceum.nl

met extra aandacht voor het Econasium, de Jongerenrechtbank én de meningenmiddagen


