Coenekoerier
BULLETIN VOOR LEERLINGEN EN OUDERS
nr. 6 – juni 2021

NPO en onderwijsontwikkelingen
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Alweer de laatste Coenekoerier van dit schooljaar. Is
het nou een jaar om gauw te vergeten of juist een jaar
om niet snel te vergeten? Ik ben geneigd om zaken
toch van de positieve kant te bekijken dus wat mij
betreft moeten we dit jaar niet snel vergeten. Een jaar
met een ongekende dynamiek. Een jaar dat het
waard is om straks, als het zomervakantie is, nog eens
rustig op terug te kijken en te bedenken wat we
allemaal hebben meegemaakt en geleerd.
Ik ben ontzettend trots op het team dat dit jaar binnen
alle beperkingen en met alle aanpassingen het
onderwijs verzorgd heeft, ik ben trots op de leerlingen
die meer dan ooit onderdeel waren van het wel of niet
slagen van de lessen en een ongekende
verantwoordelijkheid hebben gekregen voor hun
eigen leerproces in de tijd van de lockdown en
afstandsonderwijs. Zij hebben dit jaar zoveel meer
geleerd dan er in de leerboeken staat. Het was geen
leuke periode, het was soms echt zwaar, maar er zijn
lessen voor het leven geleerd.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
De afgelopen maanden heeft u vast meegekregen
dat het onderwijs een stevige financiële injectie krijgt
om een aantal achterstanden, opgelopen in de
laatste anderhalve schooljaren, weg te werken. We zijn
gestart met het verzamelen van zoveel mogelijk data.
We hebben u, uw kind en onze collega’s bevraagd.
Op basis van de resultaten hebben we enkele
conclusies getrokken en gaan we op basis daarvan
stappen nemen. Het is nog steeds werk in uitvoering
maar in z’n algemeenheid kan ik onderstaande alvast
met u delen.
We ondernemen acties op 3 verschillende gebieden:




De cognitieve ontwikkeling
De praktijkvorming en brede vorming
Het welzijn en welbevinden van de leerling

Cognitieve ontwikkeling
 In de leerjaren waar nog relatief weinig
onderwijstijd is richting het eindexamen, kan er
bij sommige vakken een les extra in het rooster
komen;
 We breiden de steunlessen uit;
 We intensiveren de begeleiding vanuit de
mentoren door drie keer per schooljaar een
driehoeksgesprek (ouder-leerling-mentor) te
voeren zoals we dat op 18 mei ook gedaan
hebben.
Praktijkvorming en brede vorming
 Extra aandacht in de lessen op
beroepsvaardigheden en het inslijpen
daarvan;
 Als mogelijk intensiveren van beroeps- en
maatschappelijke stages;
 Inhoudelijke verbeteringen en uitbreiding van
sportieve en culturele (buitenschoolse)
activiteiten.
Welzijn en welbevinden
 Iedere klas in ieder leerjaar heeft op dinsdag 31
augustus een uitgebreide mentordag;
 De rol van de mentor versterken we naar een
meer coachende rol op leerdoelen, planning
en timemanagement;
 Er komen periodiek activiteiten op klassen-,
afdelings- of leerjaarniveau waar medewerkers
en leerlingen elkaar ontmoeten, leren kennen
en van en met elkaar leren in een andere
context dan het klaslokaal.
We hebben ook onze medewerkers bevraagd en voor
hen geldt in veel gevallen eenzelfde behoefte. We
willen vooral weer samen, formeel en informeel,
bouwen aan goed onderwijs in een omgeving waar
ruimte is voor ontwikkeling en waar iedereen zichzelf
kan zijn. Voor ons is het niet hebben van contact met
de leerlingen en elkaar ook een groot gemis geweest.
Wij gaan met elkaar leren en ook wij gaan bewust
leuke dingen doen om de onderlinge verbondenheid
te versterken.
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Volgend jaar starten we met schoolbrede training op 2
vlakken. We gaan met elkaar leren de begeleiding
van uw kind op een meer coachende manier te doen,
waarbij gewerkt wordt vanuit leerdoelen en afspraken
en we onze leerlingen proberen stapje voor stapje,
begeleid, leren om keuzes te maken die goed zijn voor
zijn of haar leerproces. Daarnaast zetten we de RTTItrainingen voort. De opbrengsten van de toetsen op
RTTI-niveau gaan we koppelen aan de coaching van
uw kind.
Onderwijsontwikkelingen
Komend schooljaar starten al onze eersteklassers zowel
in Boskoop als in Waddinxveen met het werken met
een laptop in de klas. Bovendien starten we in Boskoop
en Waddinxveen op dezelfde manier met
KeuzeWerkTijd (KWT). KWT is bedoeld om leerlingen
onder begeleiding van hun mentor de juiste keuzes te
laten maken, om zelf invloed uit te oefenen op de
invulling en snelheid van het eigen leerproces. Om dit
goed te begeleiden, krijgen de eerste klassen een
extra mentoruur; bedoeld om de leerlingen vertrouwt
te maken met dit systeem en om de coaching plaats
te laten vinden.
Deze manier van werken breiden we per schooljaar uit
zodat we over drie leerjaren de aansluiting hebben
gemaakt met KWT in de bovenbouw van het havo en
vwo, waar nu al gewerkt wordt met KWT, en KWT ook in
de mavo en het vmbo vorm heeft gekregen.
Boskoop
We hebben een aantal redenen om vanaf komend
schooljaar een aantal organisatorische maatregelen
te nemen in Boskoop. Eén van de redenen is dat we
onderwijskundig de verbinding tussen Boskoop en
Waddinxveen willen versterken. KWT en coaching, al
ingezet in Boskoop, trekken we door naar
Waddinxveen. Om dit duurzaam en organisatorisch
goed te doen, gaan we de lestijden in Boskoop gelijk
trekken met Waddinxveen. Vanaf volgend schooljaar
starten we in Boskoop onze lessen dus ook om 08.10 uur
en we werken dan dus ook met een 50-minuten
rooster.
Tenslotte
Ik wil u vanaf deze plek hartelijk danken voor het
vertrouwen dat u heeft gehad in ons afgelopen jaar,
voor de steun bij de begeleiding van uw kind en voor
uw tips bij en uw begrip voor onze zoektocht naar de
best mogelijke vorm van onderwijs in dit coronajaar. Ik
wens u een heel fijne vakantie in goede gezondheid!
Ivor Bergsma, rector
i.bergsma@coenecoopcollege.nl

De laatste schoolweken
Hieronder leest u hoe de laatste drie weken van dit
schooljaar eruit zien:
Maandag 28 juni tot en met vrijdag 2 juli
 Toetsweek 4 voor klas 3 en hoger (tot en met
maandag 5 juli!)
 Klas 1 en klas 2 lessen, klas 3BK praktijklessen
 Rekentoetsen examenleerlingen
 Uitslag tijdvak 2 examenklassen
Maandag 5 juli tot en met vrijdag 9 juli
 Maandag 5 juli toetsweek (behalve voor klas
1,2 en 3BK).
 Klas 1 en 2 en 3BK lessen volgens rooster, klas
3BK rekentoets op maandag 5 juli.
 Klas 3M dinsdag 7 juli tot en met vrijdag 9 juli
lessen volgens rooster met op donderdag 8 of
vrijdag 9 juli de rekentoets.
 Klas 4H en 5V op dinsdag 6 juli rekentoetsen en
op 6,7 en 8 juli profielwerkstukdagen.
 Klas 4V dinsdag 7 juli tot en met vrijdag 9 juli
lessen volgens rooster.
 Herkansingen tijdvak 3 examenklassen dinsdag
6 tot en met vrijdag 9 juli.
Sportdagen (en dan dus geen les volgens rooster)
 Klas 1 maandag 5 juli (Waddinxveen en
Boskoop)
 Klas 2 dinsdag 6 juli (Waddinxveen en
Boskoop)
 Klas 3 woensdag 7 juli (Waddinxveen en
Boskoop)
 Klas 4H, 4V, 5V vrijdag 9 juli
Maandag 12 juli tot en met vrijdag 16 juli (leerlingen
vrij)
 Maandag 12 juli inleveren boeken leerlingen
(schema volgt verderop)
 Donderdag 15 juli uitslag tijdvak 3 EN diplomauitreikingen alle afdelingen volgens
onderstaand schema:
o 14.00 uur vmbo-b en vmbo-k
o 16.00 uur mavo
o 19.00 uur havo
o 20.30 uur vwo


Vrijdag 16 juli rapporten ophalen alle klassen
o 10.00 uur: klas 1 + alle klassen Boskoop
o 10:15 uur: klas 2
o 11:00 uur: klas 3
o 11.15 uur: klas 4H, 4V en 5V
De indeling van de lokalen wordt via Zermelo
gepubliceerd. Kijk die ochtend dus nog even
op Zermelo.
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Inleveren en bestellen boeken via
VanDijk
In de week van 11 juni heeft u of uw kind een mail van
VanDijk ontvangen met een inleverlijst als bijlage. Bij
het inleveren hebben de leerlingen een inlevernummer
nodig. De mail laten zien via een telefoon of het
nummer laten zien op papier is allebei mogelijk.
Niet ingeleverde boeken en nieuwe boeken die teveel
beschadigd zijn moeten worden vergoed. Dit wordt bij
de inlevering gemeld en u ontvangt een mail met het
juiste schadebedrag.
Let op: U en uw kind zijn verantwoordelijk voor het
inleveren van de boeken.
Lukt het niet deze dag zelf de boeken in te leveren,
dan laat uw kind iemand anders zijn/haar boeken
inleveren. Lukt dit ook niet dan moeten de boeken
naar VanDijk opgestuurd worden. Een handig filmpje
over het inleveren is te zien op
https://vimeo.com/509726710. Worden de boeken niet
ingeleverd, dan moet het totale pakket worden
vergoed. De gemiddelde prijs van een boekenpakket
is €300,00.
De boeken moeten ingeleverd worden op maandag
12 juli 2021 in de aula van het Coenecoop College in
Waddinxveen volgens het onderstaande schema.
Klassen
Alle klassen van de locatie
Boskoop
Klas 1 Waddinxveen
Klas 2 Waddinxveen
Klas 3 havo en vwo Waddinxveen
Klas 3 en 4 vmbo en mavo
Klas 4 en 5 klassen havo
Klas 4, 5 en 6 klassen vwo

Inlevertijd
09.00 – 10.00
10.00 – 11.30
11.30 – 12.45
12.45 – 13.30
13.30 – 14.45
14.45 – 16.00

Boeken bestellen moet digitaal bij VanDijk. Er is in dit
filmpje https://vimeo.com/427012847 te zien hoe dit
moet. Gebruik als mailadres van de leerling het
mailadres van school en als oudermailadres een privé
mailadres. Dit voorkomt veel problemen bij het
koppelen van digitale componenten aan SOM.
Boeken zijn vanaf 2 juli 2021 te bestellen. Doen jullie dit
voor 16 juli, dan zijn jullie zeker van levering voor de
start van het nieuwe schooljaar.
Heeft u vragen over het inleveren van boeken op
school of verwijst de klantenservice van VanDijk u door
naar school, neem dan contact op via
schoolboeken@coenecoopcollege.nl. Boeken van
school die via de mediatheek zijn geleend, moeten op
de karren die daarvoor bij de mediatheek staan
worden gelegd. Let op dat hier geen boeken van
VanDijk worden neergelegd. De school levert deze
boeken niet voor je in.

Examenresultaten
In een bijzonder jaar gaat alles anders dan normaal,
dus ook de examencyclus. Examenleerlingen hebben
de mogelijkheid gekregen om hun examen te spreiden
over twee tijdvakken en ze krijgen een extra
herkansingsmogelijkheid. Dit betekent dat wij op dit
moment nog niet exact weten hoe de resultaten zijn
maar we kunnen wel op basis van het huidige beeld
een prognose geven en die ziet er heel hoopgevend
uit. De prognoses:






Vwo: 96-98%
Havo: 87-91%
Mavo: 89-93%
Vmbo-kader: 96-100%
Vmbo-basis: 100%

Dag van Respect
Beste ouders/verzorgers,
Een traditie op onze school is de jaarlijkse Dag van
Respect. Deze kon in 2020 vanwege corona niet
doorgaan, maar er is nu goede hoop dat dat wel kan
in 2021, te weten op donderdag 11 november. Op
deze bijzondere dag praten en discussiëren
leerlingen van klas 1 t/m 3 over het
thema respect. Ook zijn er activiteiten zoals sport en
toneel.
Respect is natuurlijk altijd belangrijk, maar op deze
Dag van Respect zetten we het thema nog eens extra
in de schijnwerpers. Een belangrijk onderdeel van deze
dag is het gesprek met een gastspreker. De
gastspreker vertelt op welke wijze hij of zij in haar werk
of leven met het thema respect te maken heeft
gehad. Dat zijn vaak boeiende verhalen van zo'n 60
minuten, waar de klas onder leiding van de mentor in
meegenomen wordt. Elk jaar blijkt weer hoe
waardevol deze gastlessen zijn voor onze leerlingen.
Mogelijk heeft u ook een persoonlijke ervaring die zich
goed leent voor een gastles tijdens onze Dag van
Respect en vindt u het ook leuk om hierover te
vertellen. Schroom niet en meld u zich aan
via wnt@coenecoopcollege.nl.
Met vriendelijke groet,
Jolande Voogt en Sjaak Wenteler
Organisatoren Dag van Respect
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Vacatures voor ouders binnen
onze medezeggenschapsraad (MR)
Beste ouders/verzorgers,
Door een aantal wisselingen en een extra plek in de
GMR zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders die
graag zitting willen nemen in de MR of GMR.
De rol van de medezeggenschapsraad op school is
meepraten over het schoolbeleid.
Voor een behoorlijk aantal onderwerpen moet de
school voor dat een besluit genomen wordt advies of
instemming vragen aan de medezeggenschapsraad.
Daarmee is de medezeggenschapsraad een
belangrijke manier om mee te praten over het beleid
op school.
Door het afscheid van ouders wiens kind geslaagd is
binnen de medezeggenschapsraad (MR) van het
Coenecoop College en door een andere verdeling
binnen de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting
Scala College en Coenecoop College, zijn er plekken
beschikbaar voor nieuwe ouders binnen onze MR en
GMR.
MR
Onze MR heeft 6 vergaderingen in een schooljaar met
onze schoolleiding.
Als ouder ben je lid van de medezeggenschapsraad
van het Coenecoop College, deze bestaat uit 6
personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen. De
personeelsleden vormen samen de PMR. Er kan
instemming/advies gevraagd worden aan de voltallige
MR, alleen aan de PMR en/of aan het leerling-deel
en/of ouder-deel van de MR. Door zitting te nemen in
de MR kun je als ouder meedenken en meewerken
aan het vormgeven van ons onderwijs specifiek voor
het Coenecoop College.
Werkzaamheden:
Lezen van stukken waarover een besluit
genomen moet worden of advies gegeven
moet worden aan de schoolleiding van het
Coenecoop College.
Lezen van stukken waarop advies of
instemming gegeven moet worden aan de
schoolleiding van het Coenecoop College.
Overleggen met de voltallige MR in een
vergadering of via online meetings en/of via
gedeelde digitale bestanden.
Aanwezig zijn bij de MR-vergaderingen.
Dit alles vanuit het gezichtspunt van ouders.

GMR
Onze GMR heeft 6 vergaderingen in het jaar met de
voorzitter van ons College van Bestuur waarvan 2 ook
met de Raad van Toezicht. Als ouder ben je lid van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van
stichting Scala en Coenecoop College. Deze bestaat
uit 6 personeelsleden en 6 ouders / leerlingen
evenredig verdeeld over beide scholen. De GMR
houdt zich bezig met school-overkoepelende
onderwerpen, dus onderwerpen op stichtingsniveau
die voor beide scholen gelden.
Werkzaamheden:
Lezen van GMR-stukken waarover een besluit
genomen moet worden of advies gegeven
moet worden aan het bestuur van de stichting
Scala College en Coenecoop College.
Lezen van stukken waarop advies of
instemming gegeven moet worden aan het
Bestuur.
Informeren van de Raad van Toezicht over de
gang van zaken op ons Coenecoop College.
Aanwezig zijn bij de GMR-vergaderingen.
Dit alles vanuit het gezichtspunt van ouders.
Ouders kunnen als lid zitting nemen in de MR en
tegelijkertijd in de GMR of kiezen voor alleen een plek
in de MR of de GMR. Mocht u interesse hebben in 1 of
beide lidmaatschappen dan kunt u contact opnemen
via wnt@coenecoopcollege.nl.
Met vriendelijke groet, namens de MR en GMR,
Sjaak Wenteler
Voorzitter MR Coenecoop College, lid GMR

Voorstelling musical en
muziekavond
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Helaas hebben we dit jaar met de musicalklas geen
voorstelling kunnen geven in het Flora theater en is er
geen muziekavond geweest.
Gelukkig is er een alternatief bedacht voor onze
muzikale leerlingen! Op zondag 4 juli wordt er een
voorstelling verzorgd door enkele leerlingen van de
musical en van de muziekavond. Alle leerlingen die
meedoen mogen één iemand uitnodigen om hen in
het theater live te komen bekijken. De avond zal ook
gestreamd worden, waardoor alle andere
geïnteresseerden ook live kunnen meekijken.
Informatie hierover volgt later via het schoolportaal.
De uitvoering start om 19:30 uur in De
Theaterbakkerheij aan de Gouderaksedijk in Gouda.
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Onze visie op onderwijs
Het onderwijs op het Scala College en het Coenecoop
College is gebaseerd op onze visie. De visie is
onderdeel van ons Koersplan en luidt als volgt:






Keuzemogelijkheden voor iedereen
Brede en duurzame kennisoverdracht
Het geven en nemen van ruimte en
verantwoordelijkheid
Bekwame medewerkers die werken vanuit
passie en betrokkenheid
Gezonde scholen in alle opzichten

“Iedere leerling moet zichzelf kunnen zijn. Daar
proberen we onder andere aan bij te dragen met de
GSA, Gender and Sexuality Alliance, waar ik
aanspreekpunt voor ben. Leerlingen zijn vrij of ze zich
hiervoor in willen zetten. Het gebeurt dat een kind dat
in de klas weinig aansluiting vindt, binnen deze groep
opbloeit. Dat is mooi om te zien.”

Een echte junior tto-school
Donderdag 18 maart was een spannende dag. Die
dag vond er een online visitatie plaats om te
beoordelen of we voldoen aan de kenmerken van
een officiële tto-school.

De visie stimuleert onze docenten om uw kind het best
mogelijke onderwijs te geven. In een serie portretten
vertellen docenten wat onze visie voor hen betekent
en hoe ze dit in praktijk brengen. Hieronder ziet u het
eerste portret. De overige interviews komt u de
komende periode tegen via onze sociale
media Facebook en LinkedIn (volgt u ons al?). Ook
hangen er bijbehorende posters in de
schoolgebouwen. Zo prikkelen wij elkaar om vanuit
onze visie te werken!

Diverse kenmerken zoals het taalaanbod, de
ontwikkeling van wereldburgerschap,
persoonsontwikkeling en niet te vergeten de resultaten
werden door een commissie van Nuffic (De
Nederlandse organisatie voor internationalisering in
onderwijs) beoordeeld. De tto-coördinatoren en
docenten, docenten Engels en de tto-leerlingen
hebben allemaal hun steentje bijdragen om een
realistisch en positief beeld neer te zetten.

Mike de Jong: ‘Iedere leerling moet zichzelf kunnen
zijn’
Onze visie: … keuzemogelijkheden voor iedereen

Aan het einde van de middag kwam het oordeel
binnen: het Coenecoop College heeft het keurmerk
‘tto-juniorschool’ behaald!
Dinsdag 22 juni werd daarom in de aula van locatie
Boskoop het officiële tto-school plaquette onthuld.
Vanaf nu mogen we alle leerlingen die het
onderbouwprogramma met tweetalig onderwijs
afronden, naast hun Cambridge FCE- of CAEcertificaat, een officieel junior tto-certificaat
overhandigen.

Iedere leerling moet zich autonoom, competent en
verbonden voelen. Die drie basisbehoeften zorgen
voor intrinsieke motivatie om te leren. Mike de Jong,
gymdocent en afdelingscoördinator havo en vwo
onderbouw op het Coenecoop College, licht het
aspect ‘keuzemogelijkheden voor iedereen’ uit de visie
toe vanuit zijn eigen rol als gymdocent. “Neem als
voorbeeld volleybal. Ben je daar niet zo goed in? Dan
kan een leerling kiezen voor een ballon om mee te
volleyballen. Juist al heel bedreven? Dan kiest hij of zij
een professionele wedstrijdbal. Door leerlingen
meerdere keuzes aan te bieden voelen ze zich op hun
eigen niveau verantwoordelijk voor hun leerproces.
Dat zie je bij andere vakken ook gebeuren.” Binnen dit
aspect van de visie vindt Mike diversiteit ook erg
belangrijk.
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Om leerlingen te helpen goede loopbaankeuzes te
maken, wordt aandacht gegeven aan de vijf
loopbaancompetenties die daarbij van belang zijn:

Belangrijke data
28-06 – 05-07
02-07
05-07
06-07
06-07 – 08-07
06-07 – 09-07
07-07
08-07
09-07
12-07 – 16-07
12-07
15-07
15-07
15-07
15-07
15-07
16-07
19-07 – 27-08

Toetsweek 4
Uitslag CE tijdvak II
Sportdag klas 1
Sportdag klas 2
Profielwerkstukdagen 4H en 5V
CE tijdvak III
Sportdag klas 3
Taaldorp Duits
Sportdag 4H, 4V en 5V
Lesvrije week
Inleveren boeken
Uitslag CE tijdvak III
Diploma-uitreiking vmbo 14u
Diploma-uitreiking mavo 16u
Diploma-uitreiking havo 19u
Diploma-uitreiking vwo 20:30u
Rapporten ophalen
Zomervakantie

LOB
(loopbaanoriëntatie- en
begeleiding)

Nieuws
Mededelingen
Aankondigingen

Het decanaat op het Coenecoop
College







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
Leerlingen uit klas 2 en 3 vmbo/mavo
Wij hopen dat alle leerlingen een vakkenpakket
(mavo) of profiel (vmbo) naar wens hebben gekozen.
Voor de zekerheid delen we bij de rapporten van de
mavo een uitdraai van de vakkenkeuzes aan de
leerlingen uit. Controleer goed of alles klopt en neem
contact op met je decaan wanneer er een verkeerd
vak staat vermeld.

De meeste leerlingen hebben alle opdrachten van
Keuzeweb van Dedecaan.net af. Leerlingen die het
nog niet af hebben, moeten dit z.s.m. alsnog doen! Het
is immers een voorbereiding op de studiekeuze, het
brengt je in aanraking met belangrijke
loopbaancompetenties en het resulteert in een LOBportfolio, dat een verplicht examenonderdeel is.

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 : Dhr. M. Peeters & Mevr. J. Swart (tijdelijk)
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.

Leerlingen uit klas 4 vmbo/mavo
Veel leerlingen weten al dat ze geslaagd zijn, andere
leerlingen zijn net klaar met tijdvak 2 en sommige
leerlingen moeten nog (her)examens doen in tijdvak 3.
Op 15 juli weten alle leerlingen of ze geslaagd zijn en
verder kunnen naar het mbo of de havo. Op die
datum is ook de diploma-uitreiking: voor de leerlingen
van basis/kader om 14.00 uur en die van de mavo om
16.00 uur.
Houd je mail goed in de gaten in verband met meer
informatie hierover en in verband met informatie over
eventuele introductieactiviteiten van je nieuwe school.
Leerlingen die doorstromen naar de havo hebben op
23 juni informatie per mail ontvangen.
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Twijfel je nog over je vervolgopleiding? Kijk op
https://www.mbostart.nl/opendagen of neem contact
op met je decaan.

Klas 5 havo en 6 vwo
Uiterlijk 15 juli weten alle leerlingen of ze geslaagd zijn
en verder kunnen naar het mbo, hbo of universiteit.

Mbo'ers die nog geen 18 jaar zijn, kunnen toch al
gebruik maken van het studentenreisproduct. Zij
mogen dus gratis of met korting reizen met het
openbaar vervoer naar hun opleiding of stage. De
studenten kunnen kiezen uit een weekabonnement of
een weekendabonnement. Het is wel een voorwaarde
dat deze studenten een voltijd bol-opleiding volgen en
dat ze een Nederlandse nationaliteit hebben. Het
aanvragen van het studentenreisproduct kan via Mijn
DUO. Voor meer informatie kunt u kijken op
http://www.studentenreisproduct.nl of
https://www.duo.nl/particulier.

Voor de geslaagden van de
afdeling havo is de diplomauitreiking op donderdag 15 juli
om 19.00 uur.
Voor de geslaagden van de
afdeling vwo is de diplomauitreiking op donderdag 15 juli
om 20.30 uur.

Succes
Wij wensen iedereen alvast een
fantastische vakantie en de
geslaagden wensen we heel veel
succes met hun vervolgstudie! Laat
nog eens horen hoe het met je
gaat!
Dhr. A Romein, decaan vmbo
ROM@coenecoopcollege.nl
Mevr. M. Brinksma, decaan mavo
BMA@coenecoopcollege.nl

havo/vwo bovenbouw
Klas 3 havo en vwo
Wij hopen dat alle leerlingen een
profielkeuzevakkenpakket naar wens hebben
gekozen.
Voor de zekerheid delen we bij de rapporten een
uitdraai van de profielkeuzes aan de leerlingen uit.
Controleer goed of alles klopt en neem contact op
met 1 van je decanen wanneer er een verkeerd vak in
je profielkeuze/vakkenpakket staat genoteerd.

Houd de komende periode je mail goed in de gaten in
verband met informatie van je nieuwe school.
BuitenlandBeurs
Leerlingen die als droom hebben om een tijdje in het
buitenland stage te lopen, te wonen en/of te studeren,
kunnen op vrijdag 26 en zaterdag 27 november 2021
ter inspiratie en informatie in de jaarbeurs van Utrecht
de BuitenlandBeurs bezoeken.
De BuitenlandBeurs is hét evenement in Nederland op
het gebied van studies, stages, vrijwilligerswerk, highschool years, werk en taalcursussen in het buitenland.
De toegang is gratis, maar je moet je wel verplicht
aanmelden. Voor meer informatie, zie:
https://www.buitenlandbeurs.nl/nl
Vakantie
Wij wensen iedereen een fantastische vakantie en de
geslaagden wensen we heel veel succes bij hun
vervolgstudie!
Tot volgend schooljaar!
Met vriendelijke groeten,
Mevrouw J. Swart, decaan havo/vwo
SWT@coenecoopcollege.nl
Meneer M. Peeters, decaan havo/vwo
PTR@coenecoopcollege.nl

Klas 4 havo en 4/5 vwo
Wij hopen dat het iedereen gelukt is om een aantal
online open dagen en meeloopdagen te hebben
bezocht. Wanneer je daar onvoldoende aan toe bent
gekomen is het belangrijk om aan het begin van
volgend schooljaar je voor meerdere (online)
informatieavonden, open dagen en meeloopdagen in
te schrijven.
Het LOB-programma Qompas biedt ondersteuning bij
je zoektocht naar informatieavonden, open dagen en
meeloopdagen die aansluiten bij jouw doelstellingen
en interesses.
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