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Het onderwijs vanaf 4 januari
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u, zoals beloofd, de informatie over de
voortgang van de lessen van 4 januari tot 18 januari. De
maatregel vanuit het Ministerie is als volgt:
Alle lessen worden online gegeven en er zijn drie
uitzonderingen:
 De examenklassen mogen fysiek les krijgen
 De beroepspraktijklessen in vmbo b/k leerjaar 3 en 4
mogen fysiek gegeven worden
 Leerlingen in kwetsbare situaties mogen fysiek
onderwijs volgen
 Schoolexamentoetsen in het voor-examenjaar mogen
fysiek afgenomen worden
Hieronder geef ik aan op welke manier wij met bovenstaande
ruimte zijn omgegaan. We hebben in onze afwegingen
geprobeerd om het belang van de fysieke lessen en
gezondheidsrisico’s voor collega’s en leerlingen af te wegen.
Dit is soms best lastig. We hebben hierover de afgelopen
dagen met onze collega’s gesproken. De uitkomst hiervan is
dat wij proberen vanaf 4 januari optimaal vorm te geven aan
de fysieke lessen die we mogen geven, dat we hier en daar
een kleine aanpassing doen maar het basisrooster blijft voor
leerlingen en docenten het uitgangspunt. Per leerjaar en
niveau ziet het er tot 18 januari als volgt uit:
Leerjaar 1 en 2 alle niveaus, leerjaar 3 mavo, leerjaar 3 en 4
havo en leerjaar 3, 4 en 5 vwo
 Alle lessen worden online gegeven volgens het
bestaande rooster.
 De LO-lessen gaan niet door.
Leerjaar 3 vmbo b/k
 De lessen worden gegeven volgens het bestaande
rooster.
 Alle lessen worden online gegeven behalve de
praktijklessen Zorg en Welzijn, PIE en BWI.
 De LO-lessen gaan niet door.
 Over de manier waarop de praktijklessen Zorg en
Welzijn, PIE en BWI worden gegeven, ontvangen de
leerlingen van hun eigen docent via Teams de
benodigde informatie.

Leerjaar 4 vmbo b/k, leerjaar 4 mavo, leerjaar 5 havo en
leerjaar 6 vwo
 Alle lessen, ook de LO-lessen, gaan volgens rooster
fysiek door.
 Over de manier waarop de praktijklessen Zorg en
Welzijn, PIE en BWI worden gegeven, ontvangen de
leerlingen van hun eigen docent via Teams de
benodigde informatie.
Algemeen
 Wij worden ook gedurende de kerstvakantie graag
door u op de hoogte gehouden van positieve
coronatests bij onze leerlingen. Wilt u dit melden
via: administratie@coenecoopcollege.nl Wij sturen
gedurende de vakantie hier geen mails over maar het
geeft ons wel goed inzicht v.w.b. de start van, vooral,
de fysieke lessen.
 In het geval uw kind door quarantaineplaatsing
tijdens de fysieke lessen niet aanwezig kan zijn, geldt
nog steeds dat de les gestreamd gevolgd kan worden.
 De catering op school is beperkt open in de periode
tot 18 januari. Namelijk alleen in de grote pauze.
Hierbij doe ik de oproep om uw kind zoveel mogelijk
eigen eten en drinken mee te geven om zo de druk
op de winkels in het winkelcentrum zo laag mogelijk
te houden.
 Na de persconferentie van 12 januari communiceren
wij zo snel mogelijk over de gevolgen van de
maatregelen die dan genoemd worden.
Toetsweek
De toetsweek vanaf 18 januari gaat door. Dit doen wij net als
bij de eerste toetsweek in november met de aanvulling van
een schaduwtoetsweek om de leerlingen die afwezig waren de
mogelijkheid te geven hun toets alsnog te maken. De
schaduwtoetsweek is de week van 1 t/m 5 februari.
De herkansingsdag blijft op 19 februari.
Privacy tijdens online lessen
De leerlinggeleding van de MR heeft mij gevraagd om in deze
Coenekoerier iets te zeggen over het verplichte gebruik van de
camera tijdens online onderwijs. Om het onderwijs dat wij
moeten geven (wettelijke plicht) zo goed mogelijk te kunnen
geven, is het binnen de privacywet toegestaan
(gerechtvaardigd belang) om te verwachten dat zowel docent
als leerling hun camera gebruiken. In ons protocol staat dat in
ieder geval bij de start en de afsluiting van de les de camera
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aan dient te staan en dat daar tussendoor de docent bepaalt
wanneer de camera aan of uit staat. Dit is afhankelijk van de
werkvorm (uitleg, zelfstandig werken, vraag en antwoord). Om
je eigen privacy te waarborgen, is het binnen Microsoft Teams
mogelijk om via achtergrondfilters (naast het icoontje van
camera en microfoon) je eigen achtergrond vorm te geven of
je achtergrond te ‘blurren’.
Eindexamens
U heeft vast vanuit de pers vernomen dat de centraal
schriftelijke examens in verband met corona op een andere
manier doorgang kunnen vinden. Over wat dit precies
betekent voor onze leerlingen, informeren wij u in januari.
Stages
De maatschappelijke stages en beroepsgerichte stages kunnen
i.v.m. de huidige situatie geen doorgang vinden zoals u
begrijpt. De beroepsgerichte stages leerjaar 4 hadden we al
een keertje verplaatst maar verder verplaatsen lukt niet. Deze
stages zijn een onderdeel van het schoolexamen. Hoe wij
hiermee omgaan, verneemt u in januari vanuit de afdeling.
Tenslotte
Hierbij doe ik een beroep aan iedereen om zich zo goed
mogelijk aan de gestelde lockdown regels te houden. U mag
dit ook van ons verwachten. Dit is voor ons de basis om na de
kerstvakantie in bovengenoemde periode de fysieke lessen in
een veilige omgeving vorm te geven en het zorgt er natuurlijk
ook voor dat we zo snel mogelijk weer uit deze lockdown
komen en we alle leerlingen weer mogen ontvangen binnen
onze muren.

Met de app heb je toegang tot de catalogus van de
mediatheek, je kunt boeken zoeken, boekenlijsten bekijken en
mededelingen over openingstijden worden op de homepage
vermeld.
Maar je kunt er ook zelf je geleende boeken verlengen. Dit kan
alleen als je nog op tijd bent.
Ben je te laat, loop dan even langs bij de mediatheek, dan
verlengen we je boek aan de balie. Dat kan met alleen je boek
of met je schoolpas of de Aura Library App.
Heb je de Aura Library App nog niet op je telefoon staan?
Download hem dan via de App-store of Playstore.
Lukt het niet om een account aan te maken? Loop dan even
binnen bij de mediatheek!
Via de het schoolportaal > onderwijs, vind je meer informatie
over de mediatheek. Onder andere over het aanmaken van
een account, het zoeken naar boeken in de online catalogus
en het mediatheekreglement.
https://coenecoopcollege.sharepoint.com/sites/onderwijs/Pa
ginas/Mediatheek.aspx

Voor nu wens ik u en uw geliefden hele fijne dagen en een
heel gelukkig 2021 in voorspoed en gezondheid.
Met vriendelijke groet,
Ivor Bergsma, rector
i.bergsma@coenecoopcollege.nl

Aura Library App
Veel leerlingen maken gebruik van de faciliteiten van de
mediatheek. Een boek lenen, aan de computer werken, een
rustige studieplek, het kan allemaal.
Om in de mediatheek te werken hebben de leerlingen hun
schoolpas nodig maar zij kunnen ook gebruik maken van de
Aura Library App. Deze app heeft ook de barcode die op de
schoolpassen staat, dus leerlingen kunnen er materialen mee
lenen of achter een computer werken.
Alleen met je schoolpas kan je kopiëren of printen, dat kan
niet met de app. Zorg er dus altijd voor dat je je schoolpas bij
je hebt als je wat wilt printen. Zonder schoolpas kun je niet
kopiëren of printen!
Maar wat is dan het voordeel van die Aura Library App?

2

Belangrijke data

vmbo k/b en mavo

21-12 – 01-01
06-01
07-01

Rol van ouders bij het keuzeproces
Uit onderzoeken blijkt steeds weer dat de rol van ouders bij
het keuzeproces van hun kinderen heel belangrijk is. Speciaal
om ouders hierbij te helpen, is het – zoals u weet - mogelijk
een ouderaccount aan te maken bij DeDecaan.net via de link
https://coenecoopcollege.dedecaan.net/ . Uw kind moet dan
nog wel even bevestigen dat het inderdaad een
ouder/verzorger betreft. Tevens is er een blog voor ouders:
www.studiekeuzekind.nl. Via de volgende link komt u meteen
bij 10 tips terecht: http://www.wur.nl/nl/OnderwijsOpleidingen/ouders/10-tips.htm#. (Het gaat vrij veel over hbo
en universiteit, maar het keuzeproces zelf is voor alle niveaus
nagenoeg hetzelfde)

18-01 – 22-01
25-01
28-01
29-01
01-02 & 02-02
09-02
10-02
15-02
19-02

LOB

Kerstvakantie
Studiedag, leerlingen vrij
Digitale informatieavond tweetalig onderwijs
voor leerlingen en ouders groep 7/8
Toetsweek 2 bovenbouw
Start periode 3 / Start cca periode 3 klas 1
Start cca periode 3 klas 2 + bovenbouw
Open Dag (Online!)
Opvoering musical door musicalklas
Voorstelling ‘Romeo & Juliet’ voor klas 2 tto
Lesmiddag Tweetalig Onderwijs groep 7/8
Hele week verkort lesrooster
Coenekoerier nr. 4

(loopbaanoriëntatie- en begeleiding)

Nieuws
Mededelingen
Aankondigingen

Het decanaat op het Coenecoop
College
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 KB : Dhr. A. Romein (ROM@coenecoopcollege.nl)
Mavo : Mevr. M. Brinksma (BMA@coenecoopcollege.nl)
Havo/vwo : Mevr. Grimbergen (GRM@coenecoopcollege.nl)
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 : wie ben ik, wat kan ik?
Motievenreflectie : wat wil ik, wat drijft mij?
Werkexploratie
: welk soort werk past bij mij?
Loopbaansturing : wat wil ik worden?
Netwerken
: wie kan mij daarbij helpen?

Linkjes voor een beter beeld
Ook internet kan helpen bij het keuzeproces! Er zijn tal van
informatieve filmpjes en sites. Met de volgende linkjes worden
u en uw kind alvast op weg geholpen.
https://www.youtube.com/watch?v=o2VHTYjuSd0 = niveaus
en leerwegen in het mbo
https://www.kiesmbo.nl/voor-ouders = een informatieve site
https://www.testcentrumgroei.nl/studiekeuzetest = gratis
studiekeuzetest
https://www.testcentrumgroei.nl/profieltest = gratis
profielkeuzetest
Klassen 2 en 3 mavo
In januari moet de voorlopige keuze (voor klas 2 vakkenkeuze
en voor klas 3 de profielkeuze) door de leerlingen worden
ingevoerd in Keuzeweb van DeDecaan.net. Daarna worden
adviezen ingewonnen bij de vakdocenten. Deze adviezen
worden naar huis gestuurd, samen met de voorlopige keuze.
Met behulp van die informatie kan in maart de definitieve
keuze gemaakt en doorgegeven
worden.
Het is belangrijk dat de opdrachten in
www.coenecoopcollege.dedecaan.net gemaakt zijn. Deze
opdrachten zijn speciaal ontwikkeld om te helpen bij het
maken van de keuze. De opdrachten zijn thuis af te maken.
Klas 2KB
Na een goede online informatieavond op 24 november over
de profielkeuze, hebben de leerlingen van klas 2KB hun
(voorlopige) keuze gemaakt. In periode 3 (vanaf 25 januari)
krijgen ze 3 uur in de week hun gekozen praktijkvak en volgen
ze het bijbehorende examenvak: biologie of nask.
Meeloopdag klas 2 mavo en 2KB
Om alvast wat praktijkervaring op te doen in het werkveld,
was het plan dat de leerlingen van klas 2 mavo en 2KB op 16
februari een dagje mee zouden lopen met hun
ouders/verzorgers. Door de ontwikkeling van het coronavirus
en de genomen maatregelen door de overheid hebben we
echter moeten besluiten dat deze dag niet doorgaat. We
hopen dat ze wel praktijkervaring kunnen gaan opdoen in de
bovenbouw.
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Klas 4 mavo en 4KB
Veel leerlingen hebben al Online Open Dagen bezocht: een
goede manier om veel informatie te krijgen en om - enigszins de sfeer van een school te proeven. De volgende stap kan een
(online) meeloopdag of proefstuderen zijn. Vraag bijzonder
verlof voor dit soort zaken altijd tijdig aan via het
schoolportaal, zodat voor het missen van de benodigde
lesuren aangegeven kan worden dat het vanwege een LOBactiviteit is. Datzelfde geldt voor het aanvragen van verlof
vanwege een intakegesprek of een test bij de
vervolgopleiding. Stuur bij de aanvraag de uitnodiging van de
opleiding mee.
De opdrachten in www.coenecoopcollege.dedecaan.net zijn
speciaal ontwikkeld om te helpen bij het maken van de keuze
en moeten dus (thuis) gemaakt worden. Naast opdrachten, is
op deze site ook o.a. informatie te vinden, zoals de online
Keuzegids mbo-opleidingen en een overzicht van alle online
Open Dagen. Ook op www.mbostart.nl/opendagen/
en www.mbostad.nl/opendagen staan data van Open Dagen
van mbo-scholen vermeld.
En wanneer een leerling zo enthousiast geworden is over een
opleiding dat hij/zij zich wil inschrijven, dan moet de leerling
zich inschrijven via de site van de opleiding.
Mocht je overwegen na 4 mavo door te stromen naar 4 havo,
geef dat dan door aan mw. Brinksma, maar zog ook voor een
plan B = een mbo-opleiding.

De keuze voor een voorlopig profiel wordt in januari 2021
gemaakt en de definitieve keuze in maart 2021. We willen u
daarom op het hart drukken om met uw zoon en/of dochter in
gesprek te gaan over de keuze voor het profiel. Mocht u nog
vragen hebben over de profielkeuze dan kunt u altijd mailen.
Klas 4 havo, vwo en 5 vwo
Dit schooljaar wordt er van alle leerlingen uit de leerlagen 4
havo/vwo en 5 vwo verwacht dat ze meerdere open dagen
en/of informatiedagen en -avonden bezoeken. Het is van
belang dat ze voor zichzelf een voorlopige studiekeuze gaan
bepalen. Van het bezoek schrijven de leerlingen een verslag en
plaatsen dat in hun “persoonlijke” deel van Qompas.
De site https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen geeft een
goed overzicht van alle open dagen voor de rest van het
schooljaar. In één van de komende LOB-lessen gaan de
leerlingen met elkaar in gesprek over hun persoonlijke
kwaliteiten, interesses, voorlopige studiekeuze en bezoek aan
open dagen en/of informatiedagen.
Klas 5 havo en 6 vwo
Sinds 1 december zijn alle opleidingen bekend die een
Numerus Fixus hebben. Wie zo’n opleiding wil gaan volgen,
moet meedoen aan de selectie van de bijbehorende
universiteit of hogeschool. De volledige lijst met
selectieopleidingen vind je op:
https://www.studiekeuze123.nl/selectie
Wanneer je als leerling je voor een dergelijke opleiding wil
inschrijven moet je je vóór 15 januari 2021 via studielink
aanmelden.

Van belang bij een overstap naar de havo zijn:

De allerbeste wensen voor 2021 gewenst en veel succes bij
(het begeleiden van) het keuzeproces! Mochten er vragen zijn,
stuur dan een mail naar de betreffende decaan.

Schoolportaal “decanaat”
Op het schoolportaal onder het kopje ‘decanaat’ kunnen
ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen informatie vinden over
profielkeuzes, studiekeuzes en vervolgopleidingen. Voor havoen vwo-leerlingen staat er informatie over Numerus Fixus
opleidingen, toelatingseisen en doorstroommogelijkheden
naar hbo- en wo-opleidingen. Deze bestanden geven een
overzicht van alle mogelijke vervolgopleidingen. Daarbij staat
aangegeven met welke profielkeuze en/of vakken je hiervoor
toegelaten wordt.
Dit is belangrijke informatie voor leerlingen uit de onderbouw
die een profiel moeten kiezen en voor leerlingen uit de
bovenbouw die een vervolgopleiding moeten kiezen.

Dhr. A Romein, decaan vmbo
ROM@coenecoopcollege.nl

Ik wens jullie ondanks alle nieuwe maatregelen hele fijne
kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar!

Mevr. M. Brinksma, decaan mavo
BMA@coenecoopcollege.nl

Met vriendelijke groeten,







Motivatie & doorzettingsvermogen
Zelfstandigheid
Goede cijfers in 4 mavo en een extra vak
Positief advies docenten qua haalbaarheid
Weinig absenties

Medio februari vernemen jullie hoe en wanneer meer
informatie verstrekt wordt over de overstap naar de havo.

havo/vwo bovenbouw

Mevrouw S. Grimbergen, decaan havo/vwo
GRM@coenecoopcollege.nl

3 havo en vwo
Afgelopen maand heeft u meer informatie ontvangen over de
profielkeuze en de profielkeuze-avond op 3 februari. De
profielkeuze-avond heeft als doel voorlichting te geven over
vervolgstudies. Dit helpt leerlingen bij het bepalen van de
definitieve profielkeuze (en/of studiekeuze).
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