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Een nagelnieuw en
innovatief schoolproject
in hartje Brussel!

www.comeniusbrussel.be

Secundair onderwijs

Lagere school
Kleuterschool

C A M PUS

Comenius

Vanaf 1 september 2018 start Campus
Comenius met volgende leerjaren:
zzKleuteronderwijs (in 2 groepen van 2,5 tot 6 jaar)
zz1e leerjaar (lagere school)
zz6e leerjaar (lagere school)
zz1e jaar secundair onderwijs (1A)

Vanaf september 2019 komt er ook een kinderdagverblijf,
een volledige basisschool, een gemeenschapscentrum,
een bibliotheek en een sporthal.

In het eerste leerjaar worden de leerlingen geprikkeld om hun natuurlijk lees-, schrijf- en rekenverlangen te ontwikkelen en starten we ook
met actief meertalig onderwijs. Het zesde leerjaar daarentegen gaat in
osmose met het eerste jaar secundair.

In de kleuterklas stimuleren we kleuters tot het ontdekken van hun
sluimerende talenten en werken we aan zelfstandigheid in een veilige
omgeving.

Doelgericht

Je werkt aan concrete
Zelfstandig
doelen, zodat je weet waar je
Je leert zelfstandig werken, je krijgt
precies die lesweek aan werkt en
jouw leerproces zelf in handen. Via
waarom. Op die manier wordt
instructiemomenten helpt de leraar je
leren zinvoller en begrijp je beter
op weg maar jij bepaalt helemaal zelf
waartoe de leerstof leidt.
wanneer en waaraan je werkt. Jij krijgt
verantwoordelijkheid en vertrouwen,
maar ook intensieve begeleiding.


Leerlinggericht
Jij staat centraal. We bekijken
samen wat je nodig hebt om tot
succesvol leren te komen. We plannen
ook regelmatig coachingsgesprekken om
je zo goed mogelijk op te volgen, te
ondersteunen maar ook te stimuleren
en uit te dagen.

Locatie
Campus Comenius wordt gebouwd op de vroegere HUB-site aan de Félix Vande Sandestraat 17 te Koekelberg.
Het gebouw is volledig geënt op de visie van het vernieuwend pedagogisch project. Geen grijze klaslokalen, maar grote kleurige
leerruimtes, de zgn. leerhuizen, met flexibel meubilair, met hoge en lage tafels, met zithoeken en ruimtes waar je stil kan werken op je
laptop. Kortom, een stimulerende en rustgevende omgeving waar het aangenaam is om te leren en te werken.


Toekomstgericht
We helpen je om je zo goed mogelijk voor
te bereiden op je verdere studies, maar ook op
je functioneren in de maatschappij. Zodat jij een
volwassene wordt die kritisch, zelfstandig en
flexibel is, probleemoplossend denkt en de
nieuwste digitale technologie onder de
knie heeft.

Stimulerend
We willen je stimuleren door blended
learning en digitale technologie, door online
tools, door uitdagende groepswerken, door
projectwerking, etc. Het is wetenschappelijk
aangetoond dat deze werkvormen
een gunstig effect hebben op het
leerproces.


Flexibel
Je kiest en plant zelf wanneer
je aan welke lessen werkt. We
gaan volop voor een flexibele
aanpak van leren.

In 1A krijgen de leerlingen naast 28 uur basisvorming ook 4 uur keuzemodules die ze kunnen combineren volgens hun eigen interesse.
Op Campus Comenius kan je 2 modules kiezen uit het aanbod:
zz
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

Ben je gefascineerd door wetenschap en techniek? Wil je graag
antwoorden zoeken op wetenschappelijke vragen die je nooit
eerder hebt kunnen beantwoorden? Dan moet je zeker voor STEM
kiezen. Ook in de vakken wiskunde, natuurwetenschappen en techniek wordt waar mogelijk op de STEM-manier gewerkt. Je kan deze
module ook combineren met een extra module STEM-technieken
op het Technisch Atheneum Zavelenberg in Sint-Agatha-Berchem.
zz
Taal en expressie

Hou je van talen en vind je het leuk om eens op een andere manier
met talen om te gaan door bijvoorbeeld een toneelstuk in elkaar
te steken of je muzikale talent en de taal te verbinden door songteksten te schrijven? Dan moet je je zeker bij de module Taal en
Expressie aanmelden.
zz
Creatief talent

Ben jij het creatieve type? Hou jij van ontwerpen, knutselen, schilderen en kunstwerken bedenken? Misschien wil je wel meewerken
aan een kunstwerk dat we op onze school een mooie plaats kunnen
geven? Kies dan voor Creatief Talent.
zz
ICT en mediawijsheid

Ben jij geboeid door alles wat met computers te maken heeft en
wil je op de hoogte zijn van de laatste snufjes op ICT-vlak? Wil je
weten wat je op het internet allemaal kan doen en hoe je dit op
een veilige manier kan doen? Wil je weten wat cyberpesten is en
hoe je het kan voorkomen? Wil je een app leren ontwikkelen? Kies
dan voor ICT en Mediawijsheid.
zz
BOOST

Heb je het nog wat moeilijk met bepaalde leerinhouden, zoals bv.
wiskunde, Nederlands of Frans en wil je je hier graag in versterken?
Dan kan je kiezen voor Boost. Je leerkracht zorgt er dan voor dat je
weer helemaal mee bent met de leerstof!
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Méér dan een school
Campus Comenius gaat voor een sterk vernieuwend
pedagogisch project. We zien het als onze kernopdracht
om een positief en stimulerend klimaat te creëren
waarin onze leerlingen zich ten volle kunnen ontwikkelen tot
maatschappelijk geëngageerde burgers die zelfstandig en
doelgericht kunnen werken en die flexibel in het leven staan.
We willen dat leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces
en willen hen hierdoor een kwaliteitsvolle en stimulerende
voorbereiding bieden om op een kritische en zelfbewuste
manier aan hun toekomst te bouwen.
Om deze opdracht te realiseren zijn we op zoek gegaan
naar onderwijsmethodes waarvan de positieve effecten
wetenschappelijk zijn aangetoond. We hebben daaruit
de beste uitgekozen die we te allen tijde in ons onderwijs
willen inzetten en hebben die vertaald in onze zes pijlers:

leerlinggericht, zelfstandig, doelgericht, toekomstgericht, stimulerend en flexibel. We zetten ook in op
Content and Language Integrated Learning (CLIL) omdat we
geloven dat meertaligheid een troef is in onze huidige maatschappij.
Wij vinden het essentieel dat onze leerlingen graag naar
school komen en dat ze zich goed voelen op school.
Wij weten dat leerlingen gemotiveerder zijn als ze in hun
onderwijs en leerproces zelf keuzes kunnen maken. De
band tussen leerkracht en leerling is dan ook heel anders dan
in het reguliere onderwijs. De leerkracht neemt de tijd om te
kijken wat de leerling specifiek nodig heeft en geeft regelmatig
feedback en coaching zodat de leerling zich ondersteund
voelt en zijn leerproces steeds beter zelf in handen kan nemen.

Ondersteunen, stimuleren en uitdagen, dat is waar
we voor gaan.

OPENING OP 1 SEPTEMBER 2018

VOOR MEER INFORMATIE:

Ü INSCHRIJVEN

CHECK onze website www.comeniusbrussel.be
of neem vandaag nog contact op tijdens de kantooruren.

kan reeds vanaf 8 januari 2018 via
www.inschrijveninbrussel.be
Meer info vind je op www.comeniusbrussel.be

z
Ü INFOMOMENTEN

4 december en 12 december 2017
telkens om 18.00u in het Gemeenschapscentrum
De Platoo, Pantheonlaan 14, 1081 Koekelberg
Scholengroep

Brussel

Contactpersoon secundair onderwijs
Barbara De Groot
Félix Vande Sandestraat 17, 1081 Koekelberg
T. 0477 77 59 26 | directie@comeniusbrussel.be

Contactpersoon basisonderwijs
Pascal Onderdonk
T. 0478 99 70 39 | pascal.onderdonk@sgrbrussel.be
* Niet alle foto’s zijn waarheidsgetrouw, de school is in aanbouw.

