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Opening Comenius Lyceum op 7 maart
Op 7 maart opent het Comenius Lyceum, in aanwezigheid van wethouder Simone Kukenheim en
het College van Bestuur van ZAAM, de deuren van het nieuwe onderkomen aan de Jacob
Geelstraat en krijgt daarmee een eigentijds en duurzaam schoolgebouw.
Tijdens de intensieve verbouwing om het pand geschikt te maken, heeft het schoolplein, waar de
school als een carré omheen ligt, een overkapping gekregen. Dit levert een grote en lichte aula op,
met een grote houten tribune. Het hout van deze tribune is afkomstig van bomen die in
Amsterdam hebben gestaan, net als het andere hout dat in de school is gebruikt.
De nieuwe school is volledig toegerust op het eigen econasiumprogramma. Op de eerste verdieping
bevindt zich het ecolab, waar leerlingen aan hun duurzaamheidsprojecten kunnen werken. Ook
heeft de school een grote ecokas van ruim 300 vierkante meter tot haar beschikking, waar
leerlingen proeven en projecten met planten kunnen doen. De school werkt in deze kas samen met
de Hortus Botanicus Amsterdam, die helpt met het inrichten ervan en deze kas ook gaat gebruiken
om andere jongeren in Nieuw-West in contact te brengen met de natuur.

Het Comenius Lyceum voor havo en vwo in Amsterdam Nieuw-West is een econasium. In de
onderbouw volgen alle leerlingen een programma over duurzaamheid. Daarbij duiken leerlingen in
alledaagse dingen zoals voedsel en kraanwater en staan ze stil bij vragen als: welke invloed heeft
jouw voedselkeuze op de aarde? In de bovenbouw kunnen leerlingen het econasiumvak als extra
keuzevak volgen. Ze werken dan aan projecten in opdracht van bijvoorbeeld de gemeente en leren
om zelfstandig onderzoek te doen.
Stichting ZAAM biedt met 23 scholen met een breed aanbod van voortgezet onderwijs, variërend
van praktijkonderwijs tot gymnasium in Amsterdam, Zaandam en Monnickendam. Onze kundige en
enthousiaste docenten creëren op de ZAAM-scholen voor ruim 11.000 leerlingen een veilig en
inspirerend leerklimaat.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:
Henk Ootes, conrector Comenius Lyceum Amsterdam, 06-14154108/ H.Ootes@comeniuslyceum.nl
Nienke Siemons, medewerker communicatie stichting ZAAM, 06-25044168/n.siemons@zaam.nl

