•
Y
•M

E
C
I
O
CH

Christelijke
scholengemeenschap
mavo - havo

ROTTERDAM

MY CHOICE

MY CHOICE

Kom je ook kiezen, leren, ervaren en doen?
Op het Comenius Rotterdam ontdek je wie je bent
en wat je kunt. Samen met ons.
• Leren ervaren
• J e eigen leerroute
versterken,verdiepen, versnellen
• Je eigen coach
• M
 Y Map
• MY Skills
• M
 Y Talent

International Business, Sport & Health, Art & Culture,Tech & Media
• Pre-havo (mavo/havo-advies)

Leren en ervaren
Op het
Comenius
Rotterdam
leer je op jouw manier
jouw tempo
jouw niveau

Leren is uitproberen, kiezen,
oefenen, experimenteren,
ervaren en jezelf leren kennen.
Bij alle lessen, activiteiten en de
MY Talent-programma’s heb je alle
ruimte om te groeien. .

Een aantal mogelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•

mavo- of havo-lessen
je eigen Choice-uren plannen
MY Talent kiezen
Anglia Engels leren
leren buiten de school
een eigen onderneming opzetten
eerder examen doen

									 MY CHOICE

Al je ervaringen, je plannen en alles waar je trots op bent, leg je vast in MY Map.
Je coach helpt je daarbij. My Map is een handige hulp bij je ontwikkelgesprekken
met je coach en je ouders.

MY Skills

My Talent

Kennis vinden we belangrijk, maar wat je kúnt ook. Daarom
werk je hier systematisch aan jouw skills.

Bij My Talent ben je bezig met wat jij graag doet en leert.
Eerst mag je veel uitproberen. Daarna kies je het MY Talent-programma dat het beste bij jou past: International Business, Sport & Health, Art & Culture of Tech & Media.

Samenwerken, plannen, presenteren,
creatief en kritisch denken, ICT goed en
verstandig gebruiken... Dit zijn allemaal
skills die je nu en in de toekomst hard
nodig hebt. Die skills kun je ontwikkelen,
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door er systematisch mee bezig te zijn.
Dat doen we in de lessen, bij MY Talent
en bij alle andere activiteiten die we
hier ondernemen.

Je onderzoekt, organiseert, oefent,
bedenkt, overlegt, interviewt, presenteert en ontdekt hoe de ‘echte wereld’
in elkaar zit. Je bezoekt bedrijven, musea, de haven en andere interessante

plekken. En je ontmoet bijzondere mensen die experts zijn in hun vakgebied.
Ondertussen leer je heel veel, ook over
jezelf. Dat helpt je straks bij het kiezen
van een studie en werk dat bij je past.

MY CHOICE
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MY Talent
Laat zien wat je kunt!

Bij MY Talent
beleef je de échte wereld
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International Business

Sport & Health

Art & Culture

Tech & Media

Ondernemen, wat is dat? Wat moet je
allemaal doen als je een bedrijf op wilt
zetten? Bij International Business leer je
denken en werken als een echte ondernemer. Je gaat ook zelf aan de slag met
je eigen (duurzame) product. En je leert
hoe jij jouw kwaliteiten in kunt zetten
voor een goed doel.

Jij vindt het leuk om zelf te sporten en
om te bewegen. Maar je wilt ook weten
hoe je lichaam in elkaar zit, hoe je gezond eet en leeft en hoe je anderen daarbij kunt helpen en begeleiden. Dit is hét
Talent-programma voor actievelingen!

Bij Art & Culture maak je tekeningen,
schilderijen, foto’s en filmpjes. Je gaat
kunst bekijken en beleven, kennismaken
met echte kunstenaars en inspiratie opdoen... Wie ben je wat wil je? Wat kan
kunst betekenen voor jou en anderen?

We kunnen niet meer zonder de computer, slimme toepassingen als robots en
3D-printers, zelfsturende auto’s, navigatie
en natuurlijk onze mobieltjes. Ga zelf op
onderzoek uit, experimenteer en ontdek
hoe je met jouw kennis de wereld een
beetje slimmer kunt maken.

MY CHOICE

Stap ook in
onze wereld
en doe mee!

Pre-havo
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Christelijke scholengemeenschap mavo - havo
Kromhoutstraat 1-7
3067 AE Rotterdam
010 286 2422 ccr@comenius.nl

Heb je een mavo/havo-advies
en wil je de havo doen? Op het
Comenius Rotterdam krijg je een
plaats in de pre-havo-stroom met
lessen en activiteiten op havoniveau. Je krijgt de kans door te
groeien naar het havo-niveau.
Je begeleider stippelt met jou
en je ouders jouw leerroute uit.
Samen bekijken jullie waar je
eventueel extra steun nodig hebt.
Jij doet je havo-examen straks
gewoon op het Comenius in
Rotterdam

Voor meer informatie kijk op

www.comenius.nl

en klik op ‘vestiging Rotterdam’

ROTTERDAM

