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Afscheid en kennismaking
Na zeven mooie jaren op het Coenecoop College, heb ik
besloten om aan het eind van dit schooljaar afscheid te
nemen. Ik heb in die zeven jaar genoten van deze school, van
de leerlingen, mijn collega’s en alle ontwikkelingen die we
hebben doorgemaakt.
In die zeven jaar is er heel veel gebeurd: invoering tweetalig
onderwijs, verkrijgen van het certificaat opleidingsschool, de
herhuisvesting Boskoop, de fusie met het Scala. Ik noem maar
enkele ontwikkelingen. In die zeven jaar is er ook intern veel
gebeurd. De focus op resultaten heeft ervoor gezorgd dat we
nu op alle afdelingen op voldoende staan bij de inspectie van
het onderwijs. De focus op het pedagogisch klimaat heeft
ervoor gezorgd dat we meer één school zijn geworden en
leerlingen zich hier veilig voelen. De focus op de leerling heeft
ervoor gezorgd dat de leerlingen zich actiever (moeten)
opstellen in de lessen, zich bewuster zijn van hun leerproces
en er meer zog voor leerlingen is gekomen.

“Ik ben zeer verheugd met de komst van Ivor Bergsma. Het
Coenecoop College krijgt een nieuwe rector met een brede
leidinggevende ervaring in het onderwijs. Hij is erg
gemotiveerd om als nieuwe rector te beginnen, Ivor is een
generalist met een ondernemende en flexibele houding. Ik kijk
uit naar een goede samenwerking”.
Ik wil iedereen bedanken die mij de afgelopen jaren het
vertrouwen heeft geschonken. Natuurlijk extra dank aan de
ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad, de ouders
in de ouderadviesraad en de leerlingen in de leerlingenraad.
En uiteraard de leerlingen en hun ouders die mij ook als
lesgevend docent hun vertrouwen hebben geschonken.
Ralph Young, rector
r.young@coenecoopcollege.nl

Er is ook nog veel te doen. We zijn nog volop in ontwikkeling
om meer maatwerk te kunnen bieden en de leerlingen meer
de regie te laten hebben over hun leerproces. Daarnaast staan
de samenwerking binnen de bouwacademie
(techniekonderwijs) en de nieuwbouw Waddinxveen voor de
deur.
Genoeg te doen. Mijn redenen om weg te gaan zijn dan ook
persoonlijk en niet omdat ik op de school of op deze
ontwikkelingen uitgekeken ben. Zeven jaar is ook een lange
tijd en er begint bij mij iets te kriebelen wat vraagt om
verandering. Verandering van omgeving, verandering van
omstandigheden. Verandering van werk.

Ralph Young

Ik ben er gerust op dat de ontwikkelingen op een goede
manier worden voortgezet en de school daarmee verder gaat
groeien. Ik heb vertrouwen in mijn collega’s binnen de
schoolleiding, in het team van medewerkers en in mijn
opvolger.
Mijn opvolger is inmiddels bekend. Het is Ivor Bergsma (48).
Ivor Bergsma is momenteel directeur bij de scholengroep
Leonardo Da Vinci in Leiden waar hij verantwoordelijk is voor
het vmbo Lammenschans en de ISK (internationale
schakelklassen). Onze bestuursvoorzitter Frank de Wit zegt
daarover:

Ivor Bergsma
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De tekenchallenge van het
Coenecoop College
Ontdek de Mondriaan in jezelf, schilder je eigen ‘nachtwacht’
of creëer een droomwereld als Dali. Plaats je resultaat op
Instagram met de #ccctekent of stuur het naar onze Social
Media. In deze tijd kunnen we wel wat creativiteit gebruiken.
Leerlingen, docenten, maar ook ouders mogen hun steentje
bijdragen! Doe je mee?

LOB

(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 : Mevr. S. Grimbergen (GRM@coenecoopcollege.nl)
Vwo : Dhr. M.J. Peeters (PTR@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.
Om leerlingen te helpen goede loopbaankeuzes te maken,
wordt aandacht gegeven aan de vijf loopbaancompetenties
die daarbij van belang zijn:

Belangrijke data
21-05 – 22-05
01-06
02-06
04-06
05-06
08-06 – 19-06
26-06
07-07
07-07
08-07
08-07
10-07

Hemelvaart
Pinksteren
Hervatten fysiek onderwijs volgens rooster
Uitslagbepaling examenleerlingen
Inschrijven resultaatverbetertoetsen (rvtoetsen) examenleerlingen tot 16.00 uur
Organisatie/Afname rv-toetsen
Uitslag na rv-toetsen
16:00u diploma-uitreiking vwo (onder
voorbehoud)
19:30u diploma-uitreiking havo (onder
voorbehoud)
16:00u diploma-uitreiking vmbo (onder
voorbehoud)
19:30u diploma-uitreiking mavo (onder
voorbehoud)
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Kwaliteitenreflectie
Motievenreflectie
Werkexploratie




Loopbaansturing
Netwerken

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

Voor alle examenleerlingen
Webinar studiefinanciering aanvragen: hoe werkt het?
Op dinsdag 2 juni organiseert DUO het webinar
"Studiefinanciering aanvragen: hoe werkt het? De praktische
zaken".
De live uitzending van dit webinar begint om 19.30 uur. In de
uitzending worden praktische zaken behandeld waar
aankomend studenten mee te maken krijgen.
Op de site van DUO kunnen ouders en studenten zich
aanmelden voor dit webinar. Ook kunnen ze hier oude
webinars bekijken.
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