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Algemene ouderavond
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De bovenbouwleerlingen werkten vandaag aan de
laatste loodjes van hun toetsweek. Voor de andere
klassen ronden we vandaag ook de eerste periode af.
Ik hoop dat onze nieuwe leerlingen nu, na de eerste 8
weken, de weg op school goed kennen en steeds
beter gewend raken aan het middelbare schoolritme.
Ik merk overigens in gesprekjes met leerlingen dat dit
niet alleen voor nieuwe leerlingen geldt. Ook leerlingen
die de school al beter kennen, hebben moeite met het
hervinden van een goed ritme en juiste balans in hun
dagindeling.
Algemene ouderavond
U heeft begin van dit schooljaar behoorlijk massaal
gereageerd op een vraag vanuit onze
ouderadviesraad met betrekking tot de organisatie
van een algemene ouderavond en de thema’s die
dan aan bod zouden moeten komen. In de
afbeeldingen hiernaast en op de volgende pagina ziet
u de respons op de vragen. Hieruit hebben we
geconcludeerd dat een groot aantal ouders interesse
heeft in deze ouderavond. We gaan deze avond
voorbereiden op basis van de door u aangegeven
voorkeuren. De datum waarop deze ouderavond
plaatsvindt is dinsdag 8 februari 2022. Via dit formulier
kunt u zich aanmelden voor die avond. We vragen u
om uit 6 workshops, 2 workshops te kiezen. De 6
workshops waar u uit kunt kiezen zijn:
•
•
•
•
•
•

Toekomstkeuzes
Leerstrategieën
Motivatie
Sociale media
Groepsdruk
Pesten

Wij vragen u hierop voor 19 november te reageren
zodat wij onze organisatie op het aantal
daadwerkelijke aanmeldingen kunnen inrichten.
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Wat betekent verbinding voor ons?
In ons Koersplan 2020-2024 staat wat we als Scala
College en Coenecoop College belangrijk
vinden. Ons uitgangspunt is: uitstekend onderwijs op
maat bieden aan onze leerlingen. Onderdeel van het
Koersplan zijn onze kernwaarden: gelijkwaardigheid,
ruimte, verbinding en ontwikkeling.
In een serie portretten zoomen we in op de
kernwaarde verbinding. Leerlingen, een ouder en
docenten vertellen wat verbinding voor hen betekent
en hoe ze dit in praktijk brengen. Hieronder leest u het
eerste portret. De overige interviews komt u de
komende weken tegen op onze sociale
media Facebook en LinkedIn.

Schoolplan
We starten dit schooljaar met het maken van een
nieuw 4 jaren schoolplan. Tot de kerstvakantie zijn we
hier vooral intern mee bezig. Na de kerstvakantie willen
we ook graag met externe partners in gesprek over de
koers voor de komende jaren. Vanzelfsprekend
spreken we de ouders uit de OAR en de MR, maar we
gaan ook op zoek naar een bredere groep ouders
waarbij we kijken naar de spreiding over leerjaren en
niveaus. Daarnaast benaderen we onze collega’s van
de basisscholen, beleidsmedewerkers van de
gemeente en collega’s uit het vervolgonderwijs. Op
die manier hopen we genoeg input te krijgen voor
onze koers richting 2026.
Ivor Bergsma, rector
i.bergsma@coenecoopcollege.nl

Simone Herrewijn: ‘Onze brede scholengemeenschap
biedt een basis voor verbinding’
Simone Herrewijn, docent biologie op
het Coenecoop College, ziet veel kansen voor
verbinding op school. “Het begint ermee dat we een
brede scholengemeenschap zijn. Dat biedt een mooie
basis. Het geeft docenten de mogelijkheid om op
verschillende niveaus les te geven en wederzijds begrip
te creëren tussen leerlingen.” Met
de Coenecoop Academie wordt een goede voorzet
gedaan, vindt ze. “Doordat alle leerlingen bij elkaar
zitten, kunnen ze gebruikmaken van elkaars
kwaliteiten. Het is mooi als we die samenwerking op
school tot leven kunnen wekken.” Dat is ook echt
nodig, vindt ze: “Hoogopgeleiden hebben vaak
geen idee hoe het is om niet hoogopgeleid te zijn. In
de maatschappij draait het bijna alleen maar om die
eerste groep. Die zie je terug in het nieuws en op
YouTube.” Het raakt haar: “Mede hierdoor ontstaat bij
sommige leerlingen een laag zelfbeeld. Ik probeer
echt te kijken naar het kind en wat het kan. Als een
kind de deksel op de neus krijgt, kijken we samen waar
dat aan ligt. Ik zoek de verbinding, maar verbinding
met jezelf is het belangrijkst.” Als het lukt om een kind in
zijn of haar kracht te zetten, is dat onbeschrijfelijk mooi,
vertelt ze. “Je ziet ze opbloeien. Daar gaat het om, ze
moeten doen wat ze leuk vinden, maar vooral zichzelf
leuk vinden.”
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Nationaal Programma Onderwijs

Het PR-seizoen is gestart!

Vanuit de overheid hebben alle scholen extra
middelen gekregen om leerlingen en docenten extra
te kunnen ondersteunen. Ook wij zijn dat aan het
uitwerken in een goed programma voor onze school.
Binnenkort ontvangt u van ons een NPO-krant waarbij
we samen zullen vatten waar het extra programma uit
bestaat. Natuurlijk is dit ook iets wat in ontwikkeling blijft
en zullen we u vaker via de Coenekoerier op de
hoogte gaan houden van ons aanbod.

De eerste kennismakingsactiviteiten zitten erop! Op
woensdag 27 en donderdag 28 oktober organiseerden
we in totaal drie informatiebijeenkomsten om kinderen
uit groep 7 en 8 en hun ouders kennis te laten maken
met onze school. Bijna 400 kinderen waren bij een of
zelfs twee van deze bijeenkomsten aanwezig.

Toestemmingsmodule Somtoday
Op 14 oktober hebben alle ouders/verzorgers en
leerlingen via de mail informatie ontvangen over de
toestemmingsmodule in Somtoday. Via deze module
vragen wij op een aantal punten toestemming,
bijvoorbeeld voor het gebruik van beeldmateriaal van
de leerling op de website/(sociale) media en het
publiceren van de naam van de leerling wanneer hij/zij
geslaagd is.
Voor leerlingen onder de 16 jaar geldt dat hun
ouders/verzorgers de module in moeten vullen.
Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf
toestemming geven en vullen dus zelf de module in.

Kinderen en ouders volgden een apart programma.
De ouders hadden zich van tevoren opgegeven voor
een presentatie naar keuze. Ze konden kiezen voor
een presentatie over het vmbo basis/kader,
begeleiding en ondersteuning, tweetalig onderwijs en
gewoon goed onderwijs op locatie Waddinxveen of
Boskoop.
Alle kinderen volgden ondertussen in groepjes een
eigenprogramma wat bestond uit diverse proeflesjes
en een verkorte presentatie over de school.
Vol met informatie en een hoop om over na te praten
gingen de kinderen en hun ouders weer naar huis. De
komende tijd zijn er meer mogelijkheden om kennis te
maken met het Coenecoop, deze momenten zijn te
vinden op Groep 7/8 – Coenecoop College.

Hiervoor moet de leerling of ouder/verzorger naar zijn
of haar profiel in Somtoday. De toestemming kan op
elk moment worden gewijzigd.
Als een leerling of ouder/verzorger nergens
toestemming voor geeft, dan moet er nog wel op
‘Wijziging opslaan’ worden geklikt zodat wij kunnen
zien dat er nadrukkelijk geen toestemming is gegeven.

Via het schoolportaal komt u direct in Somtoday. Heeft
u problemen met het inloggen? Stuur dan een mail
naar wachtwoord@coenecoopcollege.nl.
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Belangrijke data
08-11

Start tweeweekse stage 4 vmbo
basis/kader
08-11
Start periode 2
09-11
Diner van Respect 4 vmbo/mavo
10-11
Diner van Respect 5 havo/6 vwo
11-11
Dag van Respect
12-11
Wiskundedag 5 vwo
18-11
Profielkeuzeavond 3 havo/vwo
22-11
Deze week bezoek Tweede
Kamer 4 vmbo/mavo
24-11
Auditieronde 1 Muziekavond
29-11 – 03-12 Verkort lesrooster
02-12
CPE Examen 5 havo/6 vwo
06-12 & 07-12 Cultuurdagen voor de brugklas
07-12
Ouderspreekuur Boskoop (online)
09-12
Ouderspreekuur Waddinxveen
(online)
13-12
Excursie Rijksmuseum klas 2
13-12
Phileas Fogg Theatre 3HVT
23-12
Kerstgala examenklassen
24-12
Kerstviering
24-12
Coenekoerier nr. 3

LOB
(loopbaanoriëntatie- en
begeleiding)

Nieuws
Mededelingen
Aankondigingen

Het decanaat op het Coenecoop
Het Coenecoop College heeft meerdere decanen,
die de leerlingen begeleiden op het gebied van de
oriëntatie op studie en beroep.
De verdeling van de decanen is als volgt:
Vmbo BK : Dhr. A. Romein
Mavo : Mevr. M. Brinksma
Havo/vwo : Mevr. Grimbergen
De decanen geven informatie over vakken- en
profielkeuzes, opleidingsmogelijkheden en beroepen
aan leerlingen, ouders, mentoren en docenten.
Daarnaast organiseren en coördineren zij activiteiten
die betrekking hebben op de oriëntatie naar studie en
beroep (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding = LOB) en
ondersteunen zij de mentoren tijdens LOB-lessen op
school. In de Coenekoerier zal ook steeds informatie
gezet worden over LOB-zaken die op dat moment van
belang zijn.

Om leerlingen te helpen goede loopbaankeuzes te
maken, wordt aandacht gegeven aan de vijf
loopbaancompetenties die daarbij van belang zijn:

•
•
•
•
•

Kwaliteitenreflectie
Motievenreflectie
Werkexploratie
mij?
Loopbaansturing
Netwerken
helpen?

: wie ben ik, wat kan ik?
: wat wil ik, wat drijft mij?
: welk soort werk past bij
: wat wil ik worden?
: wie kan mij daarbij

Vmbo b/k en mavo
Voor alle klassen
Als u naar https://coenecoopcollege.dedecaan.net/
gaat, kunt u een ouderaccount aanmaken. Dat is
handig, want in de rode menubalk van DeDecaan.net
staan vele opties, waaronder Keuzekalender, waar
Open Dagen en handige linkjes vermeld staan. Verder
vindt u op de site informatie over domeinen, sectoren,
vervolgopleidingen enzovoort die kan helpen bij het
keuzeproces van uw kind.

Voor klas 2
Op woensdag 3 november zijn we met de 2e klassen
B/K en mavo in Alphen a/d Rijn naar de
beroepsmanifestatie Go4it geweest. Ter voorbereiding
hierop hebben de leerlingen in Keuzeweb de opdracht
MBO-Stad gemaakt en na afloop maken ze de
opdracht Terugblik op beroepsmanifestatie Go4it.
Dit bezoek was ter ondersteuning van het keuzeproces:
in januari moeten de mavoleerlingen hun voorlopige
vakkenkeuze immers doorgeven. Zij moeten
aangeven welke drie vakken zij kiezen uit de vakken:
Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie.
Deze keuze is van invloed op de profielkeuze in klas 3
en de keuze voor de vervolgopleiding in klas 4. Een
belangrijke keuze dus!
De leerlingen van klas 2BK moeten dit schooljaar
besluiten welk profiel ze in de bovenbouw willen gaan
volgen: Zorg & Welzijn of Techniek (PIE of BWI). Ook
voor hen is er dit schooljaar dus een belangrijke keuze
te maken.

Voor klas 3
In januari moeten de leerlingen van klas 3M hun
voorlopige profielkeuze doorgeven. Zij moeten
aangeven of ze kiezen voor het profiel: Economie,
Techniek of Zorg & Welzijn. Daarnaast moeten zij
aangeven welke ‘vrije keuzevakken’ zij naast de twee
gekozen profielvakken kiezen. Deze keuzes zijn van
invloed op de keuze voor de vervolgopleiding in klas 4.
Belangrijke keuzes dus!
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Om een beeld van het profiel te krijgen, lopen de
leerlingen van klas 3M van 24 t/m 28 januari een
Beroepsoriënterende stage. Op 12 november is de
deadline voor het inleveren van de
stageovereenkomst en voor het digitaal doorgeven
van de gegevens van het stagebedrijf. Klik op de LINK
om bij het digitale document te komen. De leerlingen
zijn hierover geïnformeerd door de decaan. Alle
informatie is ook te vinden op het schoolportaal.
Voor een breder beeld van de maatschappij doen
leerlingen in klas 3M ook een maatschappelijke stage.
Ook informatie over de MAS is terug te vinden op het
schoolportaal via deze link.
Het programma Keuzeweb van DeDecaan.net helpt
de leerlingen bij hun keuze. Zo hebben de leerlingen
van klas 3M inmiddels de PakketkeuzeTest al gedaan.
Niet? Leerling, log dan snel in en maak de opdracht
alsnog!
De leerlingen van klas 3KB gaan in periode 2 beginnen
met de opdrachten in Keuzeweb. Zij gaan zich
oriënteren op hun mogelijkheden in het mbo en
beginnen met nadenken over een opleiding die bij
hen past. In april lopen deze leerlingen een week
stage. Het is mooi als deze stage aansluit bij hun
interesse voor een mbo-opleiding.
Voor klas (3 en) 4:
Op Keuzeweb van DeDecaan.net hebben de
leerlingen onder andere de Opleidingskeuzetest
gemaakt. Niet? Leerling, log dan snel in en maak de
opdracht alsnog!
Het bezoeken van (online) Open Dagen helpt enorm
bij de zoektocht naar een passende vervolgopleiding.
Zeker bij populaire opleidingen of opleidingen met een
voorselectie is het raadzaam om je nu al in te schrijven
via de site van de opleiding. Bekijk samen de site om
het bezoek van de Open Dag al enigszins voor te
bereiden en praat achteraf na over wat uw kind ervan
vond. Mocht u het bezoek niet buiten schooltijd
kunnen plannen, geef dan via de verzuimpagina op
het schoolportaal zo snel mogelijk door op welke dag
en uren uw kind LOB-verlof nodig heeft.
Voor informatie over inschrijven, waaronder het maken
van een DDD (digitaal doorstroom dossier), klik op
https://vimeo.com/237454138
Alle data – en nog veel meer informatie - zijn terug te
vinden
op: www.mbostart.nl/opendagen/ en www.mbostad.
nl/opendagen. Vanzelfsprekend kunt u ook kijken op
de sites van bijvoorbeeld het MBO-Rijnland, Zadkine,
Albeda, STC, Yuverta (voorheen Wellant) enzovoort.
Hieronder vindt u ook enige informatie.

mbo
roc Mondriaan
Zadkine / Vakschool
Schoonhoven
Albeda
Grafisch Lyceum
Nimeto
STC
Studie Keuze Beurs
MBO College Airport
Yuverta (voorheen Wellant)
HMC

Open dag
dinsdag 9 november
donderdag 4 november
donderdag 11 en vrijdag 12
november
zaterdag 6 november
vrijdag 26 en zaterdag 27 november
9 t/m 11 december
Zaterdag 11 december
vrijdag 19 november
5 t/m 14 november
zaterdag 13 november

Dhr. A Romein, decaan vmbo
ROM@coenecoopcollege.nl
Mevr. M. Brinksma, decaan mavo
BMA@coenecoopcollege.nl

havo/vwo bovenbouw
Het maken van een goede profiel- en studiekeuze is
lastig. Zeker in deze tijd. Om de leerlingen bij deze
keuze te helpen ontvangen ze ondersteuning van de
mentor, docenten en de decaan. Maar u al
ouder(s)/verzorger(s) speelt hierin zeker ook een
belangrijke rol. Daarom willen we aan u vragen om
regelmatig met uw zoon en/of dochter over de profielof studiekeuze in gesprek te gaan.
In het algemeen heeft uw zoon en/of dochter er
behoefte aan om in gesprek te gaan over waar ze in
het proces staan, de bewustwording van hun eigen
motieven en welke interesses, competenties en
kwaliteiten u in ze herkent. Tenslotte is het van belang
om samen te bekijken voor welke open dagen,
informatieavonden, meeloopdagen uw zoon en/of
dochter zich het beste kan inschrijven.
Een overzicht hiervan vindt u op
https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen
Wellicht wilt u meer weten over het maken van een
juiste studiekeuze of over studeren in het algemeen?
Speciaal voor u als ouder/verzorger organiseren de
universiteit van Wageningen en de HVA/UVA hierover
verschillende webinars:
WEBINAR WAGENINGEN: Webinar voor ouders over
studiekeuze en studeren.
Op 17 november om 19.30 is er een webinar over
studiekeuze en studeren.
Hoe ontdek je nou wat je echt interessant vindt? Iets
dat je je hele studietijd of misschien wel je hele
werkzame leven boeiend vindt? Je interesses
ontdekken? Hoe doe je dat bij studiekeuze en tijdens je
studie.
Naast informatie over studiekeuze en studeren is er
enige info over studiefinanciering en het organiseren
van een tussenjaar.
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Het webinar gaat niet over een speciale opleiding of
onderwijsinstituut maar gaat breed over studeren op
een hogeschool of universiteit. Deelname is helemaal
vrijblijvend.Meer info en aanmelden via deze link.
WEBINAR HVA/UVA
Op woensdagavond 1 december ‘21 kunnen ouders
van de leerlingen uit de (voor)examenklassen havo en
vwo kijken naar een webinar ‘Hoe help ik mijn kind
kiezen?’ Een studiekeuzecoach zal ingaan op het
studiekeuzeproces en de rol van ouders daarin. Deze
webinar wordt georganiseerd door de Hogeschool van
Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.
Aanmelden kan via deze link.
3 havo/vwo
Afgelopen week zijn alle leerlingen uit de klassen 3
havo en 3 vwo gestart met het profielkeuze proces. Het
proces zal de komende maanden tijdens de LOBlessen vorm krijgen. Om u mee te nemen in het proces
organiseren we op donderdag 18 november een
profielkeuze-informatieavond. Hierover heeft u reeds
bericht gehad via de mail. Mochten de coronamaatregelen veranderen dan zal de avond digitaal
plaatsvinden.

Deze bevestiging moet je doorsturen naar je decaan
met daarbij het verzoek om je uit te roosteren voor de
gewenste (mid)dag. Doe dit minimaal een week van
tevoren! Kun je onverhoopt toch niet naar het
proefstuderen gaan, meld je dan alstublieft netjes af bij
de opleiding en geef dat ook aan je decaan door.
Met vriendelijke groeten,
Mevrouw S. Grimbergen, decaan havo/vwo
GRM@coenecoopcollege.nl

Theaterworkshops voor jongeren
De workshops zijn al gestart, maar er is nog plek! Aanmelden
kan via https://www.cjgwaddinxveen.nl/cursussen.

4 havo/vwo en 5 vwo
Voor alle leerlingen die op de middelbare school
zitten, organiseren opleidingen/studies in deze periode
van het schooljaar (online) Open Dagen en
informatieavonden. Deze worden meestal op zaterdag
of ’s avonds georganiseerd. Het bezoeken van deze
dagen is noodzakelijk in je onderzoek naar de best
mogelijke studiekeuze. Sommige studies zullen in de
lijstjes van leerlingen naar boven schuiven, andere
zullen afvallen. Je kunt alle data van Open Dagen
vinden bij:
-studiekeuze.qompas.nl (ons huidige LOB-programma)
-www.studiekeuze123.nl
-of direct bij de universiteit of hogeschool zelf.
Alle leerlingen moeten minimaal twee (online) Open
Dagen bezoeken en voor minimaal twee studiekeuzes
onderzoeken of deze bij hun interesses, kwaliteiten en
wensen voor de toekomst passen. Van het bezoek aan
Open Dagen of informatieavonden maken de
leerlingen een verslag en voegen deze toe aan het
loopbaandossier van hun persoonlijke Qompas
account.
5 havo en 6 vwo
Leerlingen van de eindexamenklassen kunnen in
november en december terecht op een groot aantal
hogescholen en universiteiten voor meeloop- en/of
proefstudeerdagen. Het is de bedoeling dat je als
leerling deze dagen pas bezoekt nadat je al in eerder
stadium naar een Open Dag van die opleiding bent
geweest! Na de aanmelding voor een meeloop- en/of
proefstudeerdag krijg je een bevestiging van de
opleiding.
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