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Beste ouder of verzorger, 
 

De afgelopen weken waren niet makkelijk voor onze leerlingen 

en medewerkers. Warmte en ramadan maakten het leren niet 

eenvoudig. Toch hebben onze examenkandidaten zich van 

hun beste kant laten zien tijdens het centraal examen. Ze 

hebben hard gewerkt. Deze week was de eerste uitslag. Mijn 

hartelijke felicitaties voor alle leerlingen die het examen 

hebben gehaald. Ik wens leerlingen die aan de herkansing 

deelnemen veel succes. Op 29 juni volgt de definitieve uitslag.  

 

Overgang 

De andere leerlingen moeten nog een paar weken flink aan de 

slag om zo goed mogelijk te scoren voor de overgang. De 

laatste toetsweek van dit schooljaar start op woensdag 4 juli. 

 

Nieuwe rector 

Zoals u waarschijnlijk weet, ben ik tijdelijk rector van de school. Na een zorgvuldige 

procedure is er onlangs een nieuwe rector benoemd: de heer Freek op ’t Einde. Hij brengt 

een schat aan ervaring als schoolleider met zich mee en heeft veel zin om te starten. In deze 

nieuwsbrief stelt hij zich alvast aan u voor. De nieuwe rector is per 1 augustus benoemd, 

maar hij bereidt zich met het managementteam al op het nieuwe schooljaar voor. 

 

Extra taalvaardigheidstraining 

In april heeft de inspecteur van het onderwijs onze school weer bezocht. Hij was erg 

tevreden over de voortgang van onze plannen, bijvoorbeeld op het gebied van 

taalvaardigheid. Vooral voor havo- en vwo-leerlingen is goede taalvaardigheid een 

belangrijke basis voor schoolsucces. Daarom besteden we daar het komende schooljaar nog 

meer aandacht aan. Zo hebben we samen met een aantal basisscholen in Nieuw-West het 

plan opgevat voor een extra taalvaardigheidstraining in de laatste periode van de 

basisschool en de eerste  periode van het voortgezet onderwijs. 

 

Ik wens iedereen heel veel succes met de laatste periode van het schooljaar en alvast een 

hele fijne zomervakantie 

 

Arno Janssen, rector 
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Beste ouder of verzorger, 

 

In het nieuwe schooljaar start ik als rector van het 

Comenius Lyceum. Graag stel ik me aan u voor! 

 

Amsterdammer 

Vijfenvijftig jaar geleden ben ik in Amsterdam West 

geboren. Maar ik woon al lange tijd in de buurt van 

Alkmaar; Sint Pancras om precies te zijn. Ik woon 

daar met mijn vrouw Mirjam en samen hebben we 

vier kinderen, waarvan er nog drie thuis wonen.  

 

Elf jaar rector 

Ik heb jaren als leidinggevende in allerlei vormen 

van speciaal onderwijs gewerkt, in Amsterdam en 

Purmerend. Daarna was ik elf jaar rector binnen het 

vrijeschoolonderwijs: bij de Adriaan Roland 

Holstschool in het pittoreske Bergen, en bij het 

Geert Groote College aan de Zuidas van 

Amsterdam. Nu werk ik als directeur van twee 

praktijkscholen in mijn woonregio.  

 

Nadruk op milieu en sociale omgang 

Een sterk en onderscheidend aspect van het onderwijs op vrijescholen vind ik de nadruk die 

deze scholen leggen op milieu en sociale omgang. Ik wilde daarom graag nog eens op een 

havo/vwo-school werken, die de nadruk legt op dat ecologisch en sociaal principe, maar dan 

zonder de esoterie van de vrijeschool. Op LinkedIn kwam ik een vacature tegen van een 

school met een econasium: het Comenius. Dat wekte mijn grote belangstelling. Toen ik zag 

in wat voor gebouw de school terecht gekomen is en de potentie die zo’n ruimte heeft voor 

het onderwijs met een jong en bevlogen team, ben ik gaan solliciteren. 

 

Ruimte gunnen aan elkaar 

Voor mij is een school een gemeenschap van mensen die samen leert, ontwikkelt, faalt, 

groeit, ontdekt, struikelt en die de ruimte voor die ontwikkeling gunt aan elkaar. Een goed en 

veilig pedagogisch klimaat is voor mij het allerbelangrijkste. De kwaliteit van een school meet 

je af aan de manier waarop leerlingen met elkaar en de medewerkers van de school 

omgaan. Ik zie het altijd als een eer om jongeren op te leiden (en ook een beetje op te 

voeden) naar een mooie toekomst. Een toekomst waarin zij alle kansen krijgen om een grote 

bijdrage te leveren aan hun familie en aan de maatschappij en om die maatschappij te 

vormen.  

 

Meester pizzabakker 

Tot besluit, anderen zien mij als een rustig persoon, die een gezellige sfeer uitstraalt. Ik ben 

op één domein een opschepper - ik vertel het u maar vast: ik beschouw mezelf als een 

meester pizzabakker. Mijn achternaam is afkomstig uit België, ergens in de 18e eeuw, toen 

mijn voorouders aan het eind van een landweg woonden en een achternaam moesten 

aannemen. 

 

Graag tot in het nieuwe schooljaar! 

 

Met hartelijke groet, 

 

Freek op ’t Einde 

  



Programma laatste schoolweken 

 

vrij 29 juni Les volgens normale rooster; er mogen geen proefwerken gegeven worden. 

  Dit is de laatste dag dat toetsen uit semester II ingehaald mogen  

 worden. Ook de laatste dag voor het inleveren van werkstukken. 

 

ma 2 juli Les volgens normale rooster; er mogen geen proefwerken gegeven worden. 

.  

din 3 juli  Les volgens normale rooster; er mogen geen proefwerken gegeven worden.

  

woe 4 juli Toetsen volgens het rooster voor toetsperiode IV. 

    

don 5 juli  Toetsen volgens het rooster voor toetsperiode IV.   

 

Vrij 6 juli  Toetsen volgens het rooster voor toetsperiode IV. 

 

ma 9 juli Toetsen volgens het rooster voor toetsperiode IV. 

 

din 10 juli Toetsen volgens het rooster voor toetsperiode IV. 

 

woe 11 juli Nakijkdag voor docenten; de school is voor leerlingen gesloten.  

 

Heeft uw kind een toets uit toetsperiode 2 gemist vanwege een geldige reden?  

Dan kan hij of zij deze toets inhalen op donderdag 12 juli om 11.00 uur in 049.  

 

do 12 juli Er is van 09.00 tot 11.00 uur de mogelijkheid om de gemaakte  

toetsen uit toetsperiode 2 in te zien. Dit is niet verplicht. (Je mag geen 

familieleden, vrienden of kennissen meenemen in de school.)  

Buiten deze tijd is de school gesloten voor leerlingen.  

 

vrij 13 juli  Schoolreis naar Movie Park (niet verplicht). 

 

ma 16 juli Rapportvergaderingen; de school is voor leerlingen gesloten. 

 

din 17 juli Rapportvergaderingen; de school is voor leerlingen gesloten. 

 

woe 18 juli  Rapportvergaderingen; de school is voor leerlingen gesloten. 

 

don 19 juli  Boeken inleveren, kluissleutel inleveren en rapport ophalen volgens het  

 ontvangen rooster.  

 

vrij 20 juli  Personeelsvergadering; de school is gesloten voor leerlingen 

 

De vakantie begint op 20 juli en eindigt op zondag 2 september. In de laatste week van de 

vakantie ontvangt uw kind thuis een brief met informatie over de eerste schoolweek. 

  



Bespreek de toetsperiode met uw kind 
 

We vragen uw aandacht als ouder of verzorger voor de toetsperiode, waarmee we het 

schooljaar afsluiten. Die is vooral voor onze bovenbouwleerlingen erg belangrijk. Want de 

resultaten tellen zwaar mee voor de overgang en het schoolexamencijfer. Bespreekt u 

daarom alstublieft met uw kind hoe hij of zij zich voorbereidt op deze week. Het is heel 

belangrijk om goed te plannen. Mocht u hier vragen over hebben, neemt u dan gerust per 

mail contact op met de mentor van uw kind. 

 

 

Kennismaking voor nieuwe brugklassers 
 

Op dinsdag 26 juni zijn de aanstaande brugklassers vanaf 14.00 uur welkom op school voor 

de kennismaking. Deze toekomstige Comenius leerlingen krijgen dan een voorschot op wat 

hen komend schooljaar te wachten staat. Zo maken ze alvast kennis met hun mentor en 

nieuwe klasgenoten. Ook wordt elke klas gekoppeld aan twee tutoren: leerlingen uit andere 

klassen. Er is dus genoeg begeleiding voor de nieuwe brugklassers. 

 

 
 

Naar school in de meivakantie 
 

Tijdens de meivakantie kwamen veel van onze leerlingen gewoon naar school. Naast 

zeventig examenkandidaten, die zich goed wilden voorbereiden op hun examen, ook ruim 

veertig leerlingen uit de onder- en bovenbouw.  

De examenleerlingen volgden een tweedaagse examentraining van Lyceo. Op de eerste dag 

werd veel theorie behandeld en de tweede dag oefenden ze vooral met examenvragen.  

De veertig leerlingen die deelnamen aan de zogenoemde Lenteschool, werkten vier hele 

dagen aan een vak naar eigen keuze. Ze kregen ondersteuning bij het maken van het 

schoolwerk en volgden studieworkshops.  

 

Gemotiveerde en hardwerkende leerlingen 

‘Ik heb de leerlingen allemaal hard zien werken in hun vakantie en ben erg trots op hen’, stelt 

afdelingsleider bovenbouw Wendy Terborg. ‘De trainers van Lyceo waren erg positief. Ze 

vonden dat we hele gemotiveerde, vriendelijke en hardwerkende leerlingen hebben.’  



Econasiumprojecten  

 

Dit jaar hebben we voor het eerst met alle onderbouwklassen drie econasiumprojecten 

gedaan. Voor de organisatoren was dit een enorme klus omdat veel projecten nieuw waren.  

Maar ze zijn goed ontvangen door de leerlingen en daar zijn we trots op. Natuurlijk kan het 

met wat aanpassingen nog beter, maar we zijn zeker tevreden over het resultaat. We hopen 

dat leerlingen aan het denken zijn gezet over de wereld en ons milieu. En dat ze bereid zijn 

hun beste beentje voor te zetten voor hun eigen toekomst.  

 

Duurzame mode 
De deelnemers aan het econasiumvak O3 ronden binnenkort hun projecten voor dit jaar af. 

Na een start, waarbij we samen veel hebben geleerd over het starten van een nieuw 

programma, zijn de leerlingen enthousiast aan de slag gegaan met hun projecten. Die 

gingen onder andere over duurzame chocolade maken, het ontwerpen van een duurzame 

modelijn en een evenement over duurzaam gedrag voor 150 Amsterdamse jongeren. 

Tussendoor hebben we ook tijd genomen voor teambuilding. Zo zijn we naar museum Body 

Worlds geweest, uit eten bij het veganistische restaurant Mediamatic en doen we aan het 

einde van het schooljaar ons traditionele afscheidsuitje. Als docenten en begeleiders zijn we 

heel tevreden over de inzet van de O3 leerlingen en de resultaten die ze hebben neergezet 

met hun projecten. Volgend schooljaar hopen we op weer een mooie O3 groep.  

 

 

 
Proeven in de ecokas 
We hebben onze ecokas in gebruik genomen. De inrichting vordert, we stekken inmiddels 

onze eigen planten en hebben flink gewerkt om de kas gebruiksklaar te maken. Essentieel is 

de instelling van het klimaat in de kas. Dat lukt steeds beter. Enkele bovenbouwleerlingen 

zijn bezig met plantenproefjes. En de tomatenplanten van de tweedeklassers groeien bijna 

de kas uit. Prachtig om te zien dat leerlingen hier enthousiast door raken. Volgend schooljaar 

gebruiken we onze ecokas niet alleen voor econasiumprojecten maar ook voor 

biologieprogramma’s. Die ontwikkelen we nu samen met de Hortus Botanicus; niet alleen 

voor onze eigen leerlingen maar ook voor leerlingen van basisscholen. 
  



Iftar op school 
 

Door het geringe aantal leerlingen bij het laatste schoolfeest, was ik wat bezorgd over de 

opkomst voor de iftar. Bovendien brak na dagen van tropisch weer, twee uur voor aanvang, 

dat lang verwachte onweer eindelijk los. Ondanks de bliksemschichten en slagregenbuien 

kwamen er toch 125 leerlingen naar school. De lampen in de aula konden uit voor een 

sfeervolle maaltijdsviering voor de onderbouw. De bovenbouw – ook 6 vwo die net examen 

hadden gedaan – vierden het in lokalen, wat er mooi uitzag. 

 

Niet verplicht 

Ondanks het slechte weer hadden er meer leerlingen kunnen zijn. Van enkele klassen waren 

er slechts een paar leerlingen, terwijl andere klassen compleet aanwezig waren. Daarvoor 

steek ik de hand ook in eigen boezem. Met vijf leerlingen had mijn eigen mentorklas een 

magere opkomst. Het liep bij mij mis toen leerlingen zich gingen afvragen of het ‘verplicht’ 

was. Nee, natuurlijk is een feest niet verplicht… Toen dat bekend werd, sloeg de stemming 

al snel om naar: dan blijven we toch thuis! Deze houding is nadelig voor ons en voor henzelf. 

Zij missen hierdoor de mooie kant van onze school, die leidt tot een goede sfeer.  

 

Plezier hebben 

Ik meen deze houding bij meerdere projecten te herkennen. Wellicht moeten wij als 

docenten een sterker pleidooi houden voor het fenomeen ‘plezier hebben op het Comenius’. 

Ik denk dat het voor de interne en externe uitstraling erg belangrijk is om deze attitude onder 

leerlingen te veranderen. En eigenlijk moet het niet moeilijk zijn, want de activiteiten die we 

aanbieden zijn vaak zeer de moeite waard. 

 

Mijn dank en waardering aan alle collega’s die bij de iftar waren: Ouidad, Wendy, Paul, 

Sanae, Marouane, Arno, Petra, Frank, Abderrahman (+ moeder), Jasper, Jaap, Nadia, Goof, 

Mohammed en Zineb. Zoals te zien op de foto was het heel gezellig.  
 

door Pieter Overmars 

 

Komend schoolfeest 
Hopelijk zien we komend schoolfeest een mooi aantal bezoekers! Bij deze alvast de data: 

 26 juni 17:00-19:00 BBQ voor eindexamenleerlingen 

 26 juni 17:00-23:00 feest voor de hele school (de onderbouw en bovenbouw krijgen 

gescheiden tijdstippen). 

 



 

Zorgen voor de buren  
 

 
 

Is er eten over, zoals bij de iftar? Dan kunnen leerlingen dat dag en nacht kwijt bij het Leger 

des Heils aan de de Comeniusstraat, vlakbij station Lelylaan. Ze zijn daar zeer dankbaar 

voor, zoals blijkft uit hun reactie. 

 

 

Beste Comenius Lyceum, 

 

Van mijn collega's uit de nacht begreep ik dat jullie afgelopen nacht eten hebben gebracht 

voor de jongeren die bij ons wonen en meedoen aan de ramadan. 

Ik wil jullie daarvoor namens onze jongeren heel hartelijk bedanken. Omdat de jongeren bij 

ons wonen, krijgen ze niet altijd het ramadangevoel mee. Ze vasten meestal als enige van 

de groep. En er wordt niet zo lekker gekookt als ze thuis gewend zijn tijdens de ramadan. 

Dankzij jullie was het ramdan gevoel voor hen net een beetje sterker, hoewel ze bij ons in de 

instelling wonen. 

 

Heel erg bedankt! 

 

 

 


