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Capelle aan den IJssel, Rotterdam Alexander, Ommoord, Hillegersberg, Schiebroek en Kralingen

De Roncalli Mavo gaat ervoor!
De Roncalli Mavo is een kleinschalige, kleurrijke categorale mavo in de Rotterdamse wijk Prinsenland. 
Kenmerkend voor de Roncalli Mavo is het moderne, digitale (t)huiswerkvrije onderwijs, waarin leerlingen 
de ruimte hebben om keuzes te maken. Daarnaast worden er buiten de lessen veel extra activiteiten voor 
leerlingen georganiseerd. Met trots kunnen we dan ook zeggen dat de Roncalli Mavo gaat voor ‘meer 
dan onderwijs’.

ACCENT VSO
Ons voortgezet speciaal onderwijs 
(vso) vind je in Rotterdam-Noord 
en Rotterdam-Zuid. Een gevarieerd 
lesprogramma en een enthousiast 
schoolteam helpen de leerlingen  
stap voor stap op weg naar een kleur-
rijke toekomst en een zo zelfstandig 
mogelijk bestaan in de maatschappij. 
De scholen zoeken zoveel mogelijk de 
verbinding met het praktijkonderwijs.
 

ACCENT AVONDONDERWIJS
Op 3 locaties in de Rotterdamse  
regio geeft Accent avondonderwijs  
aan volwassenen met een lichte 
verstandelijke beperking, leer-
achterstand of laaggeletterdheid. 
Zij leren bij ons praktische, sociale en 
theoretische vaardigheden die helpen 
om hun eigen leven te leiden en actief 
deel te nemen aan de maatschappij.

      

DE LEUKSTE SCHOOL
BIJ JOU IN DE BUURT
AANMELDEN BIJ ONZE SCHOLEN KAN HET HELE JAAR

Tel: 010 - 209 99 26     www.cvoaccent.nl

Maak gerust een 
afspraak voor 
een persoonlijke 
rondleiding!

ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS
Accent verzorgt op 4 locaties in de 
Rotterdamse regio praktijkonderwijs 
voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. 
Praktijkonderwijs is voortgezet  
onderwijs voor leerlingen die liever  
in de praktijk leren dan alleen uit 
boeken. Het onderwijs is gebaseerd  
op 4 domeinen: Wonen, Werken,  
Vrije tijd en Burgerschap.

www.accent-praktijkonderwijs.nl www.accent-vso.nl www.accent-avondonderwijs.nl

Accent-scholen zijn warme, klein-
schalige scholen waar iedereen 
elkaar kent. Op onze scholen leer  
je vooral in de praktijk ervaringen 
op te doen. Hiervoor koppelen we de 
theorie aan praktische opdrachten 
en stages. Wij geloven dat iedereen 
iets in zich heeft om trots op te zijn, 
een talent, en zien het als onze taak 
om dat naar boven te halen.

Wij bieden een veilige leeromgeving 
waar je wordt voorbereid op 
werk, de maatschappij of een 
vervolgopleiding.

Thorbecke 
Voortgezet 
Onderwijs
VOOR 
TOPPRESTATIES, 
NU EN MORGEN!

Thorbecke Voortgezet 
Onderwijs is een open-
bare scholengemeen-
schap voor vmbo, mavo, 
havo en vwo. Verdeeld 
over drie gebouwen 
(twee in Rotterdam Al-
exander en één in Nieu-
werkerk aan den IJssel) 
zitten er ruim 1600 leer-
lingen op de school. Op 
Thorbecke zijn de docen-
ten er van overtuigd dat 
je beter leert als je zoveel 
mogelijk van je talenten 
gebruikt. Daarbij helpen 
ze je natuurlijk graag!

Zie verderop in deze 
krant meer 
informatie over de 
afzonderlijke 
locaties.

Het Laurens Lyceum, 
vol karakter!

Het Laurens Lyceum is een katholieke school voor 

havo, atheneum en gymnasium in Hillegersberg. 

Op het Laurens Lyceum sta jij centraal. Je krijgt 

als leerling bijvoorbeeld veel ruimte om je school-

dag in te richten zoals je dat zelf wil. Dat heet het 

Flexrooster; je mag zelf bepalen op welke momen-

ten je je flexuren verdeelt over je week. Je mag 

zelfs kiezen met wie en bij wie je deze lessen volgt. 

Meer weten? Lees dan verder op pagina 10!

Comenius 
College
Het Comenius College 
is een scholengroep met 
zes scholen: vier mavo’s, 
één vmbo waar je op 
basis- en op kaderni-
veau les kunt krijgen en 
één lyceum waar havo/
vwo gegeven wordt. Op 
het lyceum kun je ook 
kiezen voor de Engels-
talige variant (havo en 
vwo tto). Iedere school 
heeft zijn eigen kleur en 
profiel, zodat je ook bin-
nen het Comenius Col-
lege kunt kiezen voor de 
school die bij jou past. 
Het Comenius DNA is 
geen tekst met prachti-
ge volzinnen, maar het 
is samen te vatten in 
drie kernpunten. Deze 
kernpunten vormen de 
gemene deler van het 
Comenius College en 
zijn op alle zes scholen 
terug te vinden.

1. Wij zijn een 
 christelijke school; 
 bij ons word je 
 gezien. Wij hebben 
 oog voor elkaar.
2. Hoe ver kun jij 
 komen? Jij en jouw 
 talenten staan voor 
 ons centraal.
3. Bij ons krijg je kansen,  
 waardoor je het 
 beste uit jezelf kunt
 halen.

Leren door te doen en te bewegen (DO-it, MOVE-it) 
Leren op maat (persoonlijke leerdoelen) 
Een prachtig schoolgebouw en eigen winkel 
Weinig lesuitval 
Duidelijke regels 
Actief in en buiten school

Ontdek jetalent bij eendo-blok
Sports, Media &

Design, Health&Care,
Construction,

Technology, Business,
Fashion & Styling,

Green en kunst 

VmboVmbo    basis - kader - gemengdebasis - kader - gemengde    leerweg!leerweg!

Tel: 010-752 71 75 
www.vakcollegehillegersber.nl

Op het Vak College Hillegersberg leer je door:
Te ontdekken, Te doen en Te bewegen! 

Vak College Hillegersberg
Argonautenweg 13  
3054 RP Rotterdam

VCH Kracht

VCH Tour  VCH Website 

Montessori Mavo Rotterdam (MMR)
start met Agora-onderwijs

Het grootste verschil met regulier voortgezet on-
derwijs is dat Agora probeert het enthousiasme 
van het kind voor leren te behouden en te stimu-
leren. Hierbij gaat men uit van een principe waar-
bij er niet ‘in hokjes’ gedacht is (vakken, roosters, 
etc.) maar juist in de vloeibaarheid van een leer-
omgeving, waarbij de leerling stappen maakt op 
het moment dat de leerling daar aan toe is. De 
leerling krijgt vanuit school inspiratie om ande-
re aspecten te onderzoeken, maar ervaart daar 
binnen vrijheid, omdat de leerling de project-on-
derwerpen zelf kiest. Het is dus geen opgelegde 
structuur maar juist een structuur die samen met 
de coach bedacht is. Dit onderwijsconcept sluit 
goed aan op de werkwijze en visie van MMR.

Zie pagina 5 voor meer informatie.

Accent 
Praktijk-

onderwijs

De TooropMavo ‘Dat voelt goed!’



3KRANTOnderwijs

‘Dat voelt go
ed!’

Profilering
• Kleinschalig & Persoonlijk
• Goed & Gezellig
•  Creatief & Actief                                               

(Theater, Media-Design, Discover & Develop, Reizen)
•  Plus Programma’s                                              

(Sport, Techniek, Theater, Beeldend)
•  Blended learning                                                  

(Leren met boeken en een eigen laptop)

 Zoek jij een gezellige en goede school?
 Dan is de TooropMavo echt wat voor jou!

Maak een afspraak voor een rondleiding. 
Meld je aan!

TooropMavo
Tooroplaan 8 • 3055 VG Rotterdam • 010 422 76 23
www.detooropmavo.nl

En volg ons op!

Tour de Toorop Instagram Facebook         Website groep 8

Leren door te doen en te bewegen (DO-it, MOVE-it) 
Leren op maat (persoonlijke leerdoelen) 
Een prachtig schoolgebouw en eigen winkel 
Weinig lesuitval 
Duidelijke regels 
Actief in en buiten school

Ontdek jetalent bij eendo-blok
Sports, Media &

Design, Health&Care,
Construction,

Technology, Business,
Fashion & Styling,

Green en kunst 

VmboVmbo    basis - kader - gemengdebasis - kader - gemengde    leerweg!leerweg!

Tel: 010-752 71 75 
www.vakcollegehillegersber.nl

Op het Vak College Hillegersberg leer je door:
Te ontdekken, Te doen en Te bewegen! 

Vak College Hillegersberg
Argonautenweg 13  
3054 RP Rotterdam

VCH Kracht

VCH Tour  VCH Website 

Schrijf je nu in!

•  D ig i taa l  onde rwi js   
•  ( T ) h u iswer kvr i j  o nderwi js
•  Tec h nolog ie   
•  I nternatio na l  c lass
•  D iscovery - p rog ra m ma
•  M avoka n s klas
•  H avoka n s klas

Tattistraat 3-5
3066 CE Rotterdam

010 - 420 5693
www.roncallimavo.nl

Wil je een persoonlijke 
rondleiding? 

Maak hier een afspraak.

De Roncalli Mavo gaat ervoor! 
De Roncalli Mavo is een kleinschalige, kleurrijke ca-
tegorale mavo in de Rotterdamse wijk Prinsenland. 
Kenmerkend voor de Roncalli Mavo is het moderne, 
digitale (t)huiswerkvrije onderwijs, waarin leerlingen 
de ruimte hebben om keuzes te maken. Daarnaast 
worden er buiten de lessen veel extra activiteiten 
voor leerlingen georganiseerd. Met trots kunnen we 
dan ook zeggen dat de Roncalli Mavo gaat voor ‘meer 
dan onderwijs’. 

(t)Huiswerkvrij 
onderwijs 
Eén van de onderschei-
dende kenmerken van 
de Roncalli Mavo is het 
op de Roncalli Mavo be-
dachte en reeds ruim be-
proefde (t)huiswerkvrije 
flexrooster. Binnen dit 

Roncalli-systeem volgen 
leerlingen 3 lessen per 
dag. Daarnaast hebben 
leerlingen na iedere les 
een pauze. Voorafgaand 
aan en na deze drie les-
sen maken leerlingen op 
school huiswerk onder be-
geleiding van een docent. 

Ook is er tijdens deze uren 
ruimte voor vakgerichte 
ondersteuning, studie-
vaardigheden, andere be-
geleidingsvormen en veel 
leuke extra’s. 

Modern digitaal 
onderwijs
Op de Roncalli Mavo 
wordt modern, digitaal 
onderwijs gegeven. Leer-
lingen maken daarbij ge-
bruik van het leermiddel 
iPad. Het werken met de 
iPad heeft verschillende 
onderwijskundige voorde-
len. Tijdens de huiswerk-
uren kunnen de leerlingen 
altijd bij alle materialen 
voor al hun vakken. Daar-
naast kunnen ze gebruik 
maken van verschillende 

digitale oefenprogram-
ma’s, waardoor differen-
tiatie makkelijker wordt. 
Ook kunnen docenten op 
afstand feedback geven 
op het werk van leerlin-
gen of dit meenemen in 
de voorbereidingen van 
de les.

Op de Roncalli Mavo vol-
gen leerlingen verschillen-
de vakken waarin naast 
kennis vooral 21ste eeuw-
se vaardigheden centraal 
staan. Bij het vak Inter-
national Class werken de 
leerlingen aan het ontwik-
kelen van actief burger-
schap. Leerlingen worden 
betrokken bij een uitwis-
seling met scholen in het 
buitenland (o.a. Italië, 
Duitsland en Frankrijk), le-
ren elkaars cultuur kennen 
en ontwikkelen hun ge-
voel voor taal. Een ander 
modern vak is Technologie 
en Toepassing (T&T). Bij 
dit vak krijgen de leerlin-
gen een opdracht van een 
echt bedrijf en werken ze 
samen aan een techno-
logische oplossing voor 
het probleem van de op-
drachtgever. Ook volgen 
de leerlingen het vak in-
formatietechnologie. Bij 

dit vak ontwikkelen leer-
lingen computervaardig-
heden die in hun verder 
leven van pas komen.

Discovery-programma
Eenmaal in de week vol-
gen leerlingen in de on-
derbouw het discove-
ry-programma. In het 
discovery-programma zijn 
onderdelen opgenomen 
die niet vast in het les-
programma zitten, maar 
wel erg leuk en leerzaam 
zijn. Leerlingen kiezen drie 
keer per jaar een discove-
ry-onderdeel. In het dis-
covery-programma zitten 
sportonderdelen, thea-
ter, kunst, muziek, koken 
en bakken, scheikundige 
proeven, 3D-printen en 
robotica. Naast het disco-
very-programma worden 
er regelmatig ex-
cursies, uitjes, rei-
zen en activiteiten 
voor leerlingen 
georgan i seerd . 
Leerlingen kunnen 
in de bovenbouw 
sport (LO2) en 
Informatietech-
nologie (ITGL) als 
examenvak kiezen. 
 
Drie 
brugklassen
In de brugklas 
kunnen leerlingen 

geplaatst worden in de 
mavoklassen, de mavo-
kansklas en de havokans-
klas. De havokansklas 
biedt door de goede sa-
menwerking met het Em-
mauscollege goede door-
st roommogel i j kheden 
naar de havo. 

Ondersteuning
Kennismaken
De Roncalli Mavo heeft 
veel ervaring in het bege-
leiden van leerlingen met 
dyslexie en dyscalculie. 
Ook in andere ondersteu-
ningsbehoeften kunnen 
we voorzien. We gaan 
graag het gesprek aan om 
te komen tot ondersteu-
ning op maat.

De Roncalli Mavo: 
“meer dan onderwijs!”
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Je bent van harte welkom op het 
Comenius College in Nieuwerkerk 
Een kleinschalige school met ca 400 leerlingen en 35 medewerkers, 
een school waar je gezien en gehoord wordt. Op Comenius College  
Nieuwerkerk combineren we traditioneel onderwijs met moderne invloe-
den, waarbij we ons richten op de toekomst en de wereld om ons heen.

jouw ambities waar, met 
oog voor de ander en de 
planeet? In het kader van 
deze vragen is Comenius 
College Nieuwerkerk dan 
ook een UNESCO-school.

Hoe ziet een normale 
schooldag eruit?
Op het Comenius College 
Nieuwerkerk werken 
we met een flexrooster. 
Je volgt lessen van 40 
of 80 minuten en kiest 
daarnaast maatwerkuren 
die passen bij jouw be-
hoeften. Dat bevalt onze 
leerlingen erg goed: “Het 
is fijn dat je zelf kunt kie-
zen of je naar een vak 
of een stilte-uur gaat. Ik 
ga bijvoorbeeld naar En-
gels, want dat vind ik een 
moeilijk vak. Maar ik ga 
ook naar Tech+ voor wat 
extra uitdaging. Je maakt 
hier eigen keuzes in en dat 
voelt goed Ik merk dat 
ik daardoor gemotiveerd 
raak!.”
Maatwerkuren zijn er dus 
voor extra uitleg, maar 
ook voor verdieping.

Toekomstgericht 
onderwijs
Bij ons leg je een stevige 

basis voor je toekomst, 
voor de vervolgopleiding.
En voor de dromen die 
jij waar wilt maken. We 
hebben aandacht voor 
duurzaamheid en nieu-
we technologie. Dat zie 
je bijvoorbeeld terug in 
het supermoderne lokaal 
voor de toekomst. Vanuit 
onze christelijke waarden 
en normen vinden we het 
belangrijk om leerlingen te 
laten groeien als ‘bewuste 
wereldburgers’. Hoe kun 
jij bijdragen aan de wereld 
om je heen? Hoe maak je 

‘Als UNESCO-school willen we de wereld een stukje mooier maken’

Het Comenius Nieuwerkerk is een UNESCO-school. 
Kort gezegd betekent dit dat wij onze leerlingen wil-
len opleiden tot bewuste wereldburgers. Mensen die 
verder kijken dan hun eigen vertrouwde omgeving, 
die zuinig zijn op de planeet, meedenken in oplossin-
gen en daar zelf actief aan bijdragen. We dagen je uit 
om de wereld een stukje mooier te maken!

Elke UNESCO-school besteedt aandacht aan vier 
UNESCO-thema’s: duurzaamheid, wereldburgerschap, vrede en mensenrechten en 
intercultureel leren. “Wij organiseren ieder jaar wereldweken en UNESCO-dagen, ge-
koppeld aan de thema’s van Unesco”, vertelt Kevin Roodbol, docent aardrijkskunde.  

Extra aandacht voor Engels met 
internationaal erkende diploma’s 

Wie goed Engels spreekt heeft daar veel voordeel van. Als je iets opzoekt op in-
ternet is er in het Engels veel meer te vinden dan in het Nederlands bijvoorbeeld. 
Steeds meer vervolgopleidingen zijn tweetalig en bedrijven en organisaties ope-
reren vaak internationaal.  

“Het is gewoon heel handig en fijn als je het Engels goed beheerst”, zegt Marina Jon-
gejan, docente Engels op het Comenius. “Daarom kun je bij ons - naast de gewone 
Engelse lessen - meedoen met Anglia of Cambridge. Aan Anglia kan iedereen mee-
doen vanaf het eerste leerjaar.

Comenius College Nieuwerkerk
Fresiaveld 20, 2914 PN Nieuwerkerk a/d IJssel
T: 0180-440 470, I: www.comenius.nl 
E: ccn@comenius.nl, : comenius_college_nieuwerkerk 

Comenius College
Krimpen
Boezemdreef 1
2922 BA Krimpen a/d IJssel
T: 0180-59 15 00, I: www.comenius.nl
E: cck@comenius.nl, : comeniuscollege.krimpen

Comenius College Krimpen, 
een kleinschalige school waar 
de leerling centraal staat! 
Je bent jong en nieuwsgierig. Je wilt leren, kiezen, groeien en praktisch 
bezig zijn. Samen ontdekken we waar jij sterk in bent! Het kan allemaal 
op Comenius Krimpen. Jij staat (samen met je ouders) centraal. Jij wil 
het beste uit jezelf halen. Jij bent Young & Strong. 
Comenius Krimpen, dat ben jij!
• Young & Strong
• Leren en doen (80-20)
• Young business, Young sport, Young art, 
 Young science
• Elke dag: Strong - verbreden, verdiepen, versterken
• Je eigen coach (mentor)
• Persoonlijke  ontwikkelgesprekken - jij, je coach 
 én je ouders
• Pre-mavo (mavo doen met je kader/mavo-advies)
• Pre-havo (havo doen met je mavo/havo-advies)
• Honoursprogramma voor meerbegaafden 
 (o.a. Anglia)
• Kleinschalig met een goede zorgstructuur
• Persoonlijke aandacht
• Ouderbetrokkenheid
• Talentontwikkeling

Pre-mavo / pre-havo
Met je kader/mavo-advies en zin om flink je best te doen, 
kun je op Comenius Krimpen starten in de mavo-brug-
klas. Ons onderwijs is ingericht om jou verder te helpen. 
Je krijgt extra tijd voor vakken als dat nodig is en extra 
begeleiding.
Houd je van studeren, heb je een mavo/havo-advies en 
wil je hard werken om toch de havo te halen? Dan da-
gen we je uit voor onze pre-havo. Gebruik je strong-uren 

voor meer uren wiskunde, Engels en of Nederlands. Met 
jou en je ouders maken we afspraken over jouw leer-
route en hoe we jou zo goed mogelijk gaan begeleiden.

Theorie praktisch toepassen. Dat is leuker leren!
Leren is pas echt leuk als je wat je leert ook kunt ervaren 
en toepassen. Het helpt je ook om te ontdekken wat jij 
goed kunt. Op het Comenius in Krimpen ben je onge-
veer 20% van je tijd praktisch bezig. Dat gebeurt op 
verschillende manieren: in de lessen, tijdens de Young-
uren en bij Strong. Je gaat ook ervaringen opdoen bui-
ten de school, dichtbij en later verder weg. Meer infor-
matie vind je op  www.comenius.nl of via onze social 
media! Comenius Krimpen, dat ben jij!

Meer informatie:
www.tvo-rotterdam.nl/prinsenlaan

Online Xperience:
www.thorbecke-xperience.nl

• Thorbecke Junior
• Topsport 
• Topdans
• Higschool sport
• Highschool dans

Thorbecke Prinsenlaan
vwo | havo | mavo

www.groep8.tvo-rotterdam.nl/aanmelden

Meld je nú aan!Meld je nú aan!

Alle ruimte
om te
groeien
Meer dan 100 jaar geleden zag Maria Montessori dat alle 
kinderen van nature nieuwsgierig zijn en vanzelf tot leren 
komen in een omgeving die afgestemd is op wat ze kunnen en 
nog net niet kunnen. 

De Montessori Mavo Rotterdam geeft aan nieuwsgierigheid alle 
ruimte: onderzoek wat JIJ nodig hebt in het leven, om samen 
met anderen in de wereld te zijn en verantwoordelijkheid te 
kunnen nemen.

Met onze aftekenkaarten met opdrachten ontdek jij gaandeweg 
hoe jij het beste leert, zodat je elke dag een beetje meer 
zelfstandigheid krijgt en de juiste keuzes kan maken. 

Meld je aan op www.montessorimavorotterdam.nl voor een 
kennismakingsgesprek 

Onder de paraplu van Montessori beginnen we komend schooljaar 
met een Agora-groep. MMR Agora heeft niets van een gewone school: 
we hebben geen vakken, geen lesrooster, geen klassen, geen lokalen 
en geen toetsen. We hebben zelfs geen gelijkheid - want iedere 
leerling is anders en heeft iets anders nodig.

MMR Agora is een leer-community waarin jezelf bepaalt wat je 
leert en hoe je dat wil leren.  De belangrijkste leidraad is je eigen 
nieuwsgierigheid: buiten en binnen school ga je op onderzoek uit 
(jouw challenge) om na een tijdje terug te keren naar de groep om te 
presenteren wat je hebt geleerd. 

Hou ons in de gaten op Instagram en Facebook, check www.
montessorimavo.nl en kijk op www.verenigingagoraonderwijs.nl 
om meer te lezen over de Agora-manier van leren. 

RUIMTE 
> VRIJHEID > 

VERBINDING 

www.verenigingagoraonderwijs.nl

Montessori Mavo Rotterdam |  MMR Agora
Walenburgerweg 35 B
3039 AC Rotterdam 
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Comenius Lyceum Capelle VWO extra uitdaging
Het reguliere vwo heeft een ruim aanbod aan program-
ma’s zoals Junior Medschool. Na het succesvol afronden 
van het programma hebben de leerlingen rechtstreeks 
toegang tot de opleiding geneeskunde.  Leerlingen 
hebben ook de mogelijkheid tot het volgen van CAE  
(Cambridge Advanced English). Dit is een internationaal 
erkend diploma.
Heb je behoefte aan nog meer uitdaging, volg dan 
het programma vwo Xtra. Wil je na het vwo doorstro-
men naar de universiteit, dan is ons laptopprogramma  
(Universiteit Leiden) misschien iets voor jou.

Het flexrooster
De reguliere lessen duren 80 minuten waardoor de leer-
lingen minder vakken volgen op een dag. Na elk lesblok 
is er een pauze van 20 minuten. Naast de reguliere les-
blokken volgen de leerlingen nog 3 flexuren per week. 
Deze flexuren kunnen ingezet worden voor extra bege-
leiding, verdieping, ontspanning (drama, sport, muziek) 
en ook om in groepjes aan een opdracht te werken of in 
stilte te leren voor een toets.

Geleidelijke overstap naar de brugklas
De grote stap van basisschool naar voortgezet 
onderwijs maken wij een stukje kleiner:  
• een knusse eigen aula voor de brugklassen
• een aparte ingang en ruimte met kluisjes
• een mentor in de buurt
• een brugklaskamp aan het begin van het schooljaar

Voor informatie kunt u terecht op onze website:
www.comenius.nl/clc

Voor  vragen kunt u mailen naar de
 leerjaarcoördinatoren van de brugklas: 
mevr. Collee:  bmcollee@comenius.nl
mevr. J. van Kempen: jcvkempen@comenius.nl

Comenius Lyceum Capelle
Lijstersingel 18, 2902 JD Capelle aan den IJssel
T: 010-4595959, I: www.comenius.nl
E: clc@comenius.nl,     : comeniuslyceumcapelle

: @comeniuslyceumcapellee

Opleidingen
• pre-havo • havo
• havo/vwo • vwo
• havo tweetalig onderwijs 
• vwo tweetalig onderwijs
 
Gastvrije school
Het Comenius Lyceum Capelle is een school waar de 
leerling centraal staat. Wij zijn gastvrij naar onze leer- 
lingen en vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich 
op hun gemak voelen en worden gezien.

PRE-HAVO, (TTO) HAVO en (TTO) VWO 
Het Comenius Lyceum Capelle biedt onderwijs aan op 
pre-havo-, havo- en vwo-niveau. Onze school heeft 
een ruim aanbod aan on-derwijsprogramma’s. Op 
onze school is het mogelijk tweetalig onderwijs (tto) te  
volgen op havo- en vwo-niveau. De leerlingen volgen 
de meeste lessen in het Engels, werken in projecten en 

er wordt veel aandacht besteed aan wereldburgerschap. 
Leerlingen van de bovenbouw kunnen in de flexuren 
kiezen voor de modules  International Business College 
(IBC) en Maatschappijwetenschappen. Ben je sportief, 
dan kan je examen doen in het vak Bewegen, Sport en 
Maatschappij (BSM).

PRE-HAVO
De pre-havo is voor leerlingen met een mavo/havo- 
advies die een groot doorzettingsvermogen hebben en 
open staan voor ondersteuning bij het leren.

Meer informatie:
www.tvo-rotterdam.nl/nieuwerkerk

Online Xperience:
www.thorbecke-xperience.nl

• Theater en Dans
• Media
• Sport
• Loep (nieuw profiel)

Thorbecke Nieuwerkerk
vwo | havo | mavo

www.groep8.tvo-rotterdam.nl/aanmelden

Meld je nú aan!Meld je nú aan!

Voordijk 520
2993 BE Barendrecht
T  0180 745 096
E   r.debondt@penrpublishing.nl
I   www.penrpublishing.nl

KLAAR VOOR 
DE START 
VAN JE 
NIEUWE REIS?

Wist je dat je ook 
digitaal onze school 
kunt ontdekken? 

Als je de 
QR code scant, 
vind je nog veel 

meer informatie over 
het Marnix Gymnasium.

 
Of je surft naar 

www.marnixgymnasium.nl/
ontdekhetmarnix

WWW.MARNIXGYMNASIUM.NL/ONTDEKHETMARNIX
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ACCENT VSO
Ons voortgezet speciaal onderwijs 
(vso) vind je in Rotterdam-Noord 
en Rotterdam-Zuid. Een gevarieerd 
lesprogramma en een enthousiast 
schoolteam helpen de leerlingen  
stap voor stap op weg naar een kleur-
rijke toekomst en een zo zelfstandig 
mogelijk bestaan in de maatschappij. 
De scholen zoeken zoveel mogelijk de 
verbinding met het praktijkonderwijs.
 

ACCENT AVONDONDERWIJS
Op 3 locaties in de Rotterdamse  
regio geeft Accent avondonderwijs  
aan volwassenen met een lichte 
verstandelijke beperking, leer-
achterstand of laaggeletterdheid. 
Zij leren bij ons praktische, sociale en 
theoretische vaardigheden die helpen 
om hun eigen leven te leiden en actief 
deel te nemen aan de maatschappij.

      

DE LEUKSTE SCHOOL
BIJ JOU IN DE BUURT
AANMELDEN BIJ ONZE SCHOLEN KAN HET HELE JAAR

Tel: 010 - 209 99 26     www.cvoaccent.nl

Maak gerust een 
afspraak voor 
een persoonlijke 
rondleiding!

ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS
Accent verzorgt op 4 locaties in de 
Rotterdamse regio praktijkonderwijs 
voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. 
Praktijkonderwijs is voortgezet  
onderwijs voor leerlingen die liever  
in de praktijk leren dan alleen uit 
boeken. Het onderwijs is gebaseerd  
op 4 domeinen: Wonen, Werken,  
Vrije tijd en Burgerschap.

www.accent-praktijkonderwijs.nl www.accent-vso.nl www.accent-avondonderwijs.nl

Accent-scholen zijn warme, klein-
schalige scholen waar iedereen 
elkaar kent. Op onze scholen leer  
je vooral in de praktijk ervaringen 
op te doen. Hiervoor koppelen we de 
theorie aan praktische opdrachten 
en stages. Wij geloven dat iedereen 
iets in zich heeft om trots op te zijn, 
een talent, en zien het als onze taak 
om dat naar boven te halen.

Wij bieden een veilige leeromgeving 
waar je wordt voorbereid op 
werk, de maatschappij of een 
vervolgopleiding.

Ook deelnemen in de 
onderwijskrant?

Neem contact op met 

Ramon de Bondt!
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Rotterdam 
Design 
College 
 

Zou jij niet op de 
leukste school van  
Rotterdam willen zitten? 
 
Zit jij in groep 8? Zoek dan niet verder!  
Maak snel een afspraak voor een spetterende 
rondleiding op het Rotterdam Designcollege.  
www.rotterdamdesigncollege.nl

volg ons ook op:

Design 
your future 
––– 
Explore 
yourself
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Comenius College Rotterdam
De school waar je grenzen leert verleggen 
Op het Comenius College Rotterdam leer je te vertrouwen op jezelf. Bij 
ons op school besteden we naast de normale lessen namelijk aandacht 
aan het ontwikkelen van zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en zelfverze-
kerdheid. Je kan bij ons ontdekken waar je goed en minder goed in bent, 
waar je interesses liggen en wat er voor nodig is om jouw persoonlijke 
doelen te bereiken.

Omdat we best een kleine school zijn, kent iedereen el-
kaar en staan we voor elkaar klaar. Dat is heel fijn voor 
onze leerlingen, want je kan altijd bij iemand terecht als 
je ergens mee zit. En wij zullen je altijd helpen, want wij 
geloven in al onze leerlingen. We weten zeker dat jij heel 
ver kan komen, misschien wel verder dan je denkt. Wij 
gaan je leren om je grenzen te verleggen, zodat jij het 
beste uit jezelf kunt halen. 

Coaching en begeleiding
Als je bij ons op school komt, hoef je nog niet alles he-
lemaal zelf te kunnen. Je krijgt de tijd om te wennen aan 
de middelbare school. Als je moeite hebt met een be-
paald vak, of je goed wil voorbereiden op een toets, zijn 
er CCR-uren waarin je onder begeleiding van docenten 
huiswerk kan maken of extra kan leren.
Iedere leerling heeft daarnaast een persoonlijke coach, 
die is er speciaal voor jou. Jouw coach helpt en onder-
steunt je met van alles. Dat kan gaan over je cijfers en de 
lessen op school, maar bijvoorbeeld ook over jouw per-
soonlijke leven. Ook helpen ze je bij het plannen en bij 
het maken van keuzes, bijvoorbeeld voor één van onze 
CCR-Talents. Het is maar net waar je behoefte aan hebt 
om een stapje verder te komen.

CCR-Talents
In het eerste jaar mag je kiezen uit één van de vier 
CCR-Talents bij ons op school. Dat zijn International 

Business, Sport & Gezondheid, Kunst & Cultuur en Tech 
& Media. Je kiest voor een Talent wat je leuk vindt, waar 
je graag meer over wil weten of waar je beter in wil wor-
den. Elke week heb je een aantal uren les binnen jouw 
Talent, waardoor je steeds een beetje beter wordt en je 
aan het eind van je schooltijd goed voorbereid bent op 
je volgende stap naar een vervolgopleiding. 

Opleidingen
Mavo en Havo. Ook met jouw kader-mavo en  
mavo-havo advies ben je bij ons van harte welkom. 

Comenius College Rotterdam
Kromhoutstraat 1 -7, 3067 AE Rotterdam
T: 010 2862422, I: www.comenius.nl
E: CCR@comenius.nl, : comeniuscollegerotterdam

Meer informatie:
www.tvo-rotterdam.nl/

prins_alexanderlaan

Online Xperience:
www.thorbecke-xperience.nl

• vmbo B, K, K/TL
• Werken op je  
     eigen niveau
• Highschools sport
• Highschool dans

Thorbecke Prins Alexanderlaan
vmbo met Sport & Dans

www.groep8.tvo-rotterdam.nl/aanmelden

Meld je nú aan!Meld je nú aan!
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Het Laurens Lyceum, 
vol karakter
Het Laurens Lyceum is een katholieke school voor 
havo, atheneum en gymnasium in Hillegersberg. Bij 
ons op school sta jij centraal. Je krijgt als leerling bij-
voorbeeld veel ruimte om je schooldag in te richten 
zoals je dat zelf wil. Dat noemen wij het Flexrooster; 
je mag zelf bepalen op welke momenten je je flexuren 
verdeelt over je week. Je mag zelfs kiezen met wie en 
bij wie je deze lessen volgt. Wil je bijvoorbeeld nog 
wat vragen over je wiskundeproefwerk, dan schrijf je 
je in bij een wiskundedocent. Wil je liever in stilte je 
woordjes voor Duits stampen, dan werk je zelfstandig 
in stilte.

Wij bieden de volgende 
leerroutes in klas 1:

havo

havo/vwo

atheneum

gymnasium

Goede begeleiding van de 
mentor vinden wij heel erg 
belangrijk. We plannen 

daarom veel tijd in om sa-
men met je mentor regel-
matig bij elkaar te komen. 
Je mentor helpt je en be-
geleidt je bij het maken 
van belangrijke keuzes, 
zoals het slim kiezen van 
de flexuren en het maken 
van een goede huiswerk-
planning. Daarnaast is er 
tijdens deze mentorlessen 
aandacht voor leren leren, 

het ontdekken van jouw 
talenten en het omgaan 
met je klasgenoten. Om 
dit goed te kunnen doen, 
zie jij jouw mentor vaker in 
de week tijdens meerdere 
begeleidingslessen. Daar-
naast heeft de mentor 
elke periode contact met 
je ouders om jou zo goed 
mogelijk te kunnen hel-
pen. Elke brugklas heeft 
ook een aantal juniormen-
toren; een vierdeklasser 
die een oogje in het zeil 
houdt.

Om ervoor te zorgen dat jij 
altijd en overal kan leren, 
gebruiken onze leerlingen 
naast de gewone lesboe-
ken, een Chromebook. Zo 

heb je op elk moment van 
de dag al jouw school-
werk bij de hand en kan 
je op elk moment van de 
schooldag contact zoeken 
met docenten. Omdat wij 
weten dat leerlingen het 
best leren uit een echt 
boek, gebruiken wij zo-
wel het lesboek als een 
Chromebook tijdens onze 
lessen.

Naast de normale les-
sen, kun jij op het Lau-
rens deelnemen aan een 
Expertprogramma. Denk 
bijvoorbeeld aan de Lego 
League, Sport en de Lau-
rens schoolband. Dit kun 
je één keer in de week 
volgen.

Comenius Beroepsonderwijs Capelle: 
dé school voor vmbo beroepsonderwijs in Capelle 

aan den IJssel en omstreken! 
Modern onderwijs met veel keuzemogelijkheden in een gemakkelijk te 
bereiken prachtig gebouw. Voor een prachtige toekomst met een mooi 
en waardevol beroep leg je een prima basis op het Comenius Beroeps-
onderwijs. Met een advies van de basisschool voor de basisberoepsge-
richte leerweg(bl) of voor de kaderberoepsgerichte leerweg(kl) zijn er 
volop mogelijkheden op het Comenius Beroepsonderwijs. Ook met extra 
benodigde leerondersteuning(lwoo) is het Comenius de juiste plek. 

Er zijn 3 afdelingen op 
het Comenius Beroeps-
onderwijs. Het Vakcollege 
Techniek en het Vakcol-
lege Mens & Dienstver-
lenen bieden uitstekende 
mogelijkheden voor een 
verdere toekomst in de 
techniek, zorg en dienst-
verlening. In de vakcol-
leges ga je meteen in 
leerjaar 1 aan de slag met  
10 uren van het be-
roepsvak. Vervolgens 
start je in klas 2 met het  
examen-programma, dat 
je afsluit in leerjaar 3 met 
het centrale en praktische 
examen. In leerjaar 4 loop 
je één dag in de week  
stage en doe je examen in 
al je overige avo vakken. 
Naast de vakcolleges is er 

op het beroepsonderwijs de opleiding Veelzijdig Vakkun-
dig. Deze richting is vooral voor de leerling die nog niet 
precies weet wat hij/zij wil kiezen, en zo kennis kan ma-
ken met alle verschillende richtingen. Na twee oriënte-
rende jaren maak je aan het einde van klas 2 een keuze 
tussen de opleiding dienstverlening en producten (D & 
P) en multimedia, vormgeving en ict (MVI).
Prachtige examenresultaten, goede scores op ouder- 
en leerlingtevredenheidsenquetes, volop samenwerking 
met het mbo en diverse locale bedrijven kenmerken 
onze school. Kortom, een fijne prettige school waar je 
kunt laten zien hoever je kunt komen.

Op het beroepsonderwijs kun je kiezen!
• Je kunt kiezen uit een mooie opleiding op onze  
 vakcolleges Mens & Dienstverlenen óf Techniek
• Wil je nog niet kiezen en een bredere opleiding doen, 
 dan is Veelzijdig Vakkundig vast een mooie opleiding 
 voor jou
• Kansen voor iedereen op zijn eigen niveau en met 
 plezier leren-leren
• Ook bieden we LWOO aan als je wat extra 
 hulp nodig hebt
• Gezamenlijke doel van de leerling, ouders, docenten  
 en andere partners is het behalen van een diploma
• Op het Comenius College hebben wij oog voor elkaar, 
 staan de leerlingen centraal en krijgen ze kansen om  
 te kunnen worden wat ze willen. Dit noemen wij het 
 Comenius DNA
• Onze christelijke identiteit zie je terug in de manier  
 waarop we met elkaar omgaan
• VMBO Basis / VMBO Kader

Comenius Beroepsonderwijs Capelle
Lijstersingel 2, 2902 JD Capelle a/d IJssel
T: 010-459 59 00 I: www.comenius.nl
E:cbc@comenius.nl, :comeniusberoepsonderwijs

Wat is er zo leuk aan 
de Comenius Mavo:
• kleinschalige eigen aula 
 met kantine
• eigen ingang met 
 conciërge
• je wordt gezien, 
 docenten kennen je.

Gastvrijheid
Je wordt bij ons gezien, 
we hebben oog voor  
elkaar, gastvrijheid vinden 
wij heel belangrijk.

Leerroutes mavo: 
cultuur en techniek
Bij ons start je met de 
leerroutes Art & Culture 
en Design & Technique. 
Twee unieke routes die je 
uitgebreid voorbereiden 
op de toekomst. Vier da-
gen in de week volg je les 
in de traditionele vakken 

Comenius Mavo Capelle
Hoe ver kun jij komen? 
Comenius Mavo Capelle is dé mavo van Capelle aan 
den IJssel. Een school met een grote uitstraling naar 
buiten, maar klein georganiseerd van binnen.  Docen-
ten weten wie je bent. Wij zijn er voor elkaar. Al drie 
jaar op rij 100% geslaagd.

leerlingen zich maar voor 
drie vakken voor te berei-
den in plaats van de zes of 
zelfs negen vakken op een 
dag.

Dit betekent ook dat de 
leerling per dag minder 
huiswerk heeft. De regu-
liere lessen duren 80 mi-
nuten en worden steeds 
gevolgd door een pauze. 
Voordelen hiervan zijn 
o.a. dat de lessen niet on-
derbroken worden en de 
leerlingen zo niet uit hun 
concentratie worden ge-
haald.

Je eigen mentor én 
juniormentoren
Elke klas op school heeft 
het hele jaar dezelfde 
mentor. Je kunt je mentor 
vergelijken met de mees-

ter of juf op de basis-
school. Ook krijgt de klas 
twee juniormentoren. Dat 
zijn leerlingen uit het der-
de leerjaar, die jou en je 
klasgenoten helpen om je 
thuis te voelen op school.

TECH+
Als je om je heen kijkt dan 
zie je de wereld letterlijk 
veranderen. Steeds betere 
telefoons, elektrische au-
to’s, robots die het werk 
van mensen overnemen 
en altijd en overal bereik-
baar zijn, waar ook ter 
wereld.  In deze wereld 
krijg jij een beroep wat 
nog niet bestaat en werk 
je met apparaten de nog 
uitgevonden moeten wor-
den. Met het vak TECH+ 

en één dag in de week 
gaan we aan de slag bin-
nen één van de twee leer-
routes. Soms in de klas, 
maar vaak ook daarbui-
ten. En altijd toekomst- 
gericht!
Vanaf klas 3 kun je kiezen 
voor een extra talentvak. 
Naast de verplichte vak-
ken doe je dan ook ex-
amen in je talentvak. Je 
diploma is nu extra veel 
waard!

Flexrooster
Rust en keuzemogelijkhe-
den voor de leerlingen, 
dat is waar het flexrooster 
voor staat. Het flexrooster 
zorgt voor minder regulie-
re lesuren voor de leerlin-
gen, minder gesjouw met 
boeken en minder drukte 
op een dag.  Zo hoeven de 

bereiden wij jou zo goed mogelijk voor op het werken in 
de wereld van de toekomst!

Inschrijvingsprocedure
Kijk voor de inschrijfprocedure op www.comenius.nl 

Mailen of bellen voor een gesprek kan natuurlijk ook: 
010- 459 59 70/cmc@comenius.nl

Werving: Mevr. Collée: bmcollee@comenius.nl en 
Mevr. van Kempen: jcvkempen@comenius.nl

Comenius Mavo Capelle
Lijstersingel 10, 2902JD Capelle aan den IJssel
T: 010-4594970, I: www.comenius.nl
E: cmc@comenius.nl, : comeniuslyceumcapelle

Het Lyceum Rotterdam voor kunst, 
wetenschap en ondernemen
Het Lyceum Rotterdam is een creatieve, kleurrijke en veilige school voor 
onderwijs op havo-, atheneum- en gymnasiumniveau. Het concept, dat 
is opgebouwd rond drie richtingen (kunst, wetenschap en ondernemen) 
en een beroep doet op zelfstandigheid bij het ontdekken van je talenten, 
spreekt duidelijk aan. Daarom maakt de school een goede groei door. ,,Wij 
leiden op voor de toekomst, rekening houdend met de snelle veranderingen 
in de maatschappij”, zegt rector Yolande de Beer.

Vaardigheden voor de toekomst
Op Het Lyceum Rotterdam combineer je de reguliere 
vakken met lessen over kunst, wetenschap of onderne-
men. Je kunt in het eerste jaar al kiezen, maar het is 
ook mogelijk om in de Da Vinciklas te starten. Daarin 
maak je kennis met alle richtingen, om daarna je keuze te 
bepalen. ,,Wij hebben deze richtingen opgezet om onze 
leerlingen vaardigheden bij te brengen waarmee ze in 
staat zijn zelf hun talenten te ontwikkelen. Dat doen we 
omdat het best onzeker is hoe de toekomst eruitziet. De 
maatschappij verandert, beroepen veranderen. Wij den-
ken dat je daarin het best functioneert als je vaardig bent 
in aspecten als weerbaarheid, kritisch denken, samen-
werken en creatief denken”, licht Yolande toe. Die missie 
komt dus terug in het concept. Het Lyceum Rotterdam 
trekt hiermee ook veel gymnasiumleerlingen aan, die hun 
interesse in de klassieke oudheid graag willen combine-
ren met vakken rond kunst, wetenschap of ondernemen.

Zelfstandigheid stimuleren
Leerlingen worden bovendien gestimuleerd om zelfstan-
dig te worden. Het Lyceum Rotterdam stuurt hier be-
wust op, al zit hier uiteraard een opbouw in vanaf de 
brugklas tot de examenklas. Daarin is ook een belangrij-
ke rol weggelegd voor filosofie. ,,Dat is ondersteunend 
aan het idee om kritisch te zijn en zelf na te denken”, zegt 
Yolande. ,,Wat je bedenkt, mag je trouwens ook écht 
uitvoeren. Dat geldt voor kunst, maar net zo goed voor 
wetenschap. Als je iets ontwerpt, maak je het ook.” Die 
aanpak zorgt dus voor groei, waardoor er inmiddels een 
tweede locatie is geopend aan de Walenburgerweg.

Verrijking
Getalenteerde leerlingen krijgen ook volop de kans om 
zich verder te ontwikkelen. Buiten schooltijd, door mid-
del van activiteiten als theater, muziek, schaken of een 
debatclub, maar ook het lesaanbod is verrijkt met onder 
meer Cambridge Engels en Delf Frans. Dat past bij het 
streven om een wat internationalere school te zijn, die de 
leerlingen in het kader van burgerschap vanaf klas 3 ook 
buitenlandse reizen laat maken. ,,Onze samenwerking 
met de Horeca Vakschool is een ander mooi voorbeeld 
van de verrijking. Leerlingen met het profiel ondernemen 
én interesse in de horeca volgen daar enkele lesuren in 
de week. Dat gaat dan om uiteenlopende vakken als ko-
ken en bakken, maar ook gastheer- en vrouwschap.”

Veilige sfeer  
De basis voor talentontwikkeling ligt behalve in goed on-
derwijs ook in een veilig en goed leerklimaat. Daar is 
op Het Lyceum Rotterdam absoluut sprake van. ,,Wie je 
ook bent, iedereen hoort er hier bij. Ongeacht kleding, 
haarkleur, achtergrond. De oudere leerlingen voeden de 
jongsten ook op door het gedrag te laten zien dat in onze 
school past. Dat zegt iedereen, maar het is bij ons echt 
zo”, benadrukt Yolande. Daarnaast worden de ouders 
eveneens erg betrokken bij de school. Zij worden niet 
alleen uitgenodigd voor ouderavonden, maar ook voor 
exposities en klankbordgroepen. Het bijzondere school-
gebouw van ruim honderd jaar oud staat weliswaar mid-
denin Rotterdam, de aanpak van Het Lyceum Rotterdam 
trekt leerlingen uit de wijde omgeving.

Het bijzondere schoolgebouw van ruim honderd jaar 
oud staat weliswaar middenin Rotterdam, de aanpak van 
Het Lyceum Rotterdam trekt leerlingen uit de wijde om-
geving. Ben jij een ambitieuze leerling met interesse in 
kunst, wetenschap of ondernemen? Kom dan eens  sfeer 
proeven om te ontdekken of Het Lyceum Rotterdam bij 
jou past!

Aanmelden voor de  open lessen: 
www.hetlyceumrotterdam.nl

Het Lyceum Rotterdam
kunst, wetenschap en ondernemen 
Beukelsdijk 91, 3021 AE Rotterdam
T: 010-4770033, I: www.hetlyceumrotterdam.nl



De afgelopen periode heb jij kennis kunnen 
maken met scholen voor voortgezet onderwijs. 
Nu is het moment om je aan te melden. 
Kijk op de website van de school van jouw 
keuze hoe je je kunt aanmelden. 
We verwelkomen je graag in het echt!

Zit jij in groep 8? Dan kun jij je nu

AANMELDEN
Kijk op: schoolvinden.nu/aanmelden

• kleinschalig
• persoonlijk
• veelzijdig

S C H O O L  F O R  S P O R T & L I F E S T Y L E

Dit zijn de scholen van LMC Voortgezet Onderwijs:

maken met scholen voor voortgezet onderwijs. 

Zit jij in groep 8? Dan kun jij je nu

AANMELDEN
Kijk op: schoolvinden.nu/aanmelden

• kleinschalig
• persoonlijk
• veelzijdig

S P O R T & L I F E S T Y L E

Ben jij sterk, slim, behulpzaam en hou je van goed eten? 

Ben je een echte teamplayer, een aanpakker en crea-

tief? Dan ben je bij ons op het goede adres. Je haalt bij 

ons je VMBO diploma en je krijgt een vakopleiding: tot 

kok, gastheer, broodbakker, banketbakker,  

evenement-organisator of recreatiemedewerker.

vmbo vakonderwijs voor Horeca, Bakkerij en Recreatie.  

bakkerij recreatie horeca  

Kijk verder op: 
www.hvsr.nl

Open dag Wij organiseren 
een extra: 

donderdag 10 maart 
16:00 - 20:00 uur
 


