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De laatste periode 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vanaf deze plek een hartelijk welkom aan (de ouders 

van) onze nieuwe brugklassers die volgend jaar bij ons 

gaan beginnen. Ik hoop dat jullie een goede 

afronding van je basisschooltijd hebben en ook heel 

veel zin hebben om na de vakantie bij ons op het 

Coenecoop College te beginnen. 

  

Examens 

In de week na de vakantie starten de examens voor 

onze eindexamenkandidaten. Een hopelijk positief 

sluitstuk van de periode op het Coenecoop College. 

Net als vorig jaar is de examenperiode aangepast aan 

de coronasituatie en ook de zak-slaagnorm is 

aangepast. Hierover heeft u alle informatie gekregen. 

De keuzes voor het gespreid kunnen doen van de 

examens zijn gemaakt en verwerkt. De 

examenvoorbereidingen zijn voor het grootste 

gedeelte afgerond. Na de meivakantie is er nog wat 

tijd om de puntjes op de i te zetten en dan moet het 

gebeuren. Dan breekt er een spannende tijd aan. Ik 

hoop dat het lukt om uw kind in de meivakantie op 

regelmatige basis nog even in de examenstof te laten 

duiken maar daar tegenover staat dat er ook 

ontspanning moet zijn. In de weken van het 

eindexamen is het belangrijk om zo veel mogelijk een 

vast ritme aan te houden, dat ondersteunend is aan 

het doen van het examen. Regelmatig studeren, 

geplande tijd voor ontspanning en een goede 

nachtrust helpen om deze periode optimaal door te 

komen. Eenzame opsluiting is niet nodig maar het 

sociaal leven op een iets lager pitje, zou de moeite 

waard kunnen zijn. 

Ik wens uw kind namens alle medewerkers heel veel 

succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwbouw 

Gisteren hebben we gevierd dat de bouw van onze 

nieuwe school nu echt gestart is. Mike Roos uit 1Vh1 

mocht met het slaan van één van de palen dit 

bijzondere moment markeren. We rekenen erop dat 

we start schooljaar 2023-2024 gaan starten in ons 

nieuwe gebouw. In de hele voorbereidende fase is 

alles keurig op schema gegaan. De oorlog in Oekraïne 

maakt het wel onzeker vanaf nu. De prijzen van 

grondstoffen gaan omhoog, levertijden worden 

onzekerder; we hopen er het beste van. Verderop 

vindt u het persbericht en een aantal foto’s.  

  

Tenslotte 

Nu de coronamaatregelen zo goed als allemaal niet 

meer bestaan, lijkt het er soms op dat corona ook niet 

meer bestaat. U heeft waarschijnlijk wel gemerkt dat 

het op school, wel minder dan in de periode januari-

maart, nog steeds onrustig is in de dagelijkse gang. We 

hebben helaas nog steeds te maken met ziekte van 

collega’s en ook nog steeds meer afwezigheid onder 

leerlingen dan we gewend zijn. De trend is wel positief 

dus laten we hopen dat dit doorzet richting de laatste 

periode. 

 

Nu we in het onderwijs geen coronamaatregelen meer 

hebben, kunnen we ook weer meer dingen. Vanavond 

is het gala voor de eindexamenklassen, in de tweede 

week na de vakantie zijn de educatieve reizen en in 

de periode mei-zomervakantie gaan we ook voor de 

andere leerjaren nog sociale activiteiten organiseren. 

Activiteiten die we twee jaar niet of nauwelijks hebben 

kunnen doen en die zo belangrijk zijn voor de 

verbinding. Hierover ontvangt u na de meivakantie 

vanuit de afdelingen meer informatie. 

Voor nu, fijne vakantie! 

  
Ivor Bergsma, rector   

i.bergsma@coenecoopcollege.nl 
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 Bouw Coenecoop College officieel 
van start  
 

Op donderdag 21 april is de nieuwbouw van het 

Coenecoop College in Waddinxveen gestart met een 

feestelijke bijeenkomst. Medewerkers en genodigden 

vierden dat het Coenecoop College met ingang van 

schooljaar 2023-2024 onderwijs gaat geven in een 

nieuw, modern en toekomstbestendig gebouw. 

 

De bijeenkomst werd geopend door het slaan van de 

eerste paal door Mike Roos, een leerling van het 

Coenecoop College. Vervolgens heette Frank de Wit, 

bestuurder van Stichting Scala College en Coenecoop 

College, iedereen van harte welkom. Hij refereerde 

aan de goede samenwerking met de gemeente en 

de betekenis van een nieuw schoolgebouw met 

moderne faciliteiten waar de leerlingen zich kunnen 

voorbereiden op hun toekomst.  

 

Wethouder van onderwijs, Brigitte Leferink, is trots op 

het feit dat een breed aanbod van voortgezet 

onderwijs op deze wijze gegarandeerd blijft in de 

gemeente. ‘Een school waar voor iedere middelbare 

scholier uit onze prachtige gemeente een plekje is’. 

 

De stichting Scala College en Coenecoop College is 

opdrachtgever van dit project. HEVO bv, experts in 

onderwijshuisvesting en vastgoed, begeleidt het traject 

en is als risicodragend projectmanager 

verantwoordelijk. Het gebouw is ontworpen door 

architectenbureau Cepezed uit Delft. 

 

Willem Adriaanssen, partner bij HEVO, ging in op de 

duurzaamheid van het nieuwe gebouw. Bijzonder punt 

is dat ontwerpteam er in geslaagd is om het gebouw, 

ondanks de moeilijke marktomstandigheden, 

energieneutraal te maken.   

 

Rector Ivor Bergsma sloot het formele gedeelte af in 

samenwerking met vier leerlingen uit het eerste 

leerjaar. ‘In dit nieuwe gebouw wordt de sterke basis 

van ons huidige onderwijs optimaal gefaciliteerd. Het is 

nog duidelijker dat we een grote school zijn die klein 

georganiseerd is. Er is letterlijk en figuurlijk voor iedereen 

plaats bij ons. Een fantastische plek om straks te 

mogen werken en vele generaties jongeren met een 

mooi diploma en een rugzak vol ervaringen klaar te 

stomen voor de maatschappij’.  

 

De bijeenkomst werd afgesloten met een ferme klap 

op de rode knop waarna iedereen het glas hief en 

proostte op een mooie toekomst voor het Coenecoop 

College. 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.coenecoopcollege.nl/
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Onze kernwaarde ‘ontwikkeling’ 
 

Ons onderwijs en onze organisatie staan niet stil. Door 

ons te blijven ontwikkelen kunnen we uw kind(eren) 

optimaal begeleiden in hun leerproces. Ontwikkeling is 

daarom één van de kernwaarden die staat 

omschreven in ons Koersplan. In een serie portretten 

zoomen we in op deze kernwaarde. Wat betekent 

ontwikkeling voor onze leerlingen en medewerkers en 

hoe brengen ze dit in de praktijk? We delen ze ook op 

onze sociale media Facebook en LinkedIn en op de 

bijbehorende posters die in onze schoolgebouwen 

hangen. 

 

Jolande Voogt: ‘Door ontwikkeling verbreed je je blik 

op de wereld’ 

Ontwikkeling zit in het DNA van Jolande Voogt. De 

docent economie en levensbeschouwelijke vorming 

op het Coenecoop College daagt zichzelf altijd uit om 

te blijven leren. “Het is voor mij vanzelfsprekend om 

mezelf te blijven ontwikkelen. Stilstaan is achteruitgang. 

Leren is een hobby voor mij.” Ontwikkeling is een van 

de vier kernwaarden van het Scala College en 

Coenecoop College; het is tevens een kernwaarde 

voor Jolande persoonlijk. 

Jolande heeft meerdere studies afgerond. Dat doet ze 

om steeds beter te worden in haar werk, maar ze vindt 

vooral persoonlijke ontwikkeling interessant. Daarbij is 

de verbinding met anderen van belang. “Mensen 

kunnen je tijdens het leerproces plezier geven, je 

inspireren en wekken nieuwsgierigheid op. Bovendien 

kunnen ze je helpen om tot nieuwe inzichten te komen. 

Tijdens de levensbeschouwelijke les merk ik dit bij mijn 

leerlingen. Daar horen ze meningen en opvattingen 

die ze vanuit huis niet hebben meegekregen of waar 

ze het niet mee eens zijn. Door andere geluiden te 

horen en in gesprek met elkaar te gaan, worden ze 

gestimuleerd om op een andere manier naar een 

onderwerp te kijken en hun eigen mening te vormen of 

bij te stellen. Ze krijgen begrip voor een anderen en 

verbreden hun blik op de wereld. Vaak zonder dat ze 

zich hiervan bewust zijn.”  

 

Ontwikkeling heeft volgens Jolande ook met 

zelfreflectie te maken. “Het gaat om wie je bent als 

mens, de plek die je inneemt en hoe je je verhoudt tot 

een ander. Wanneer je zelf in ontwikkeling staat, kan je 

een ander hier ook beter in begeleiden.” Die 

begeleiding faciliteert ze zelf vanuit haar rol als 

schoolopleider. Ze is betrokken bij het 

begeleidingstraject voor nieuwe collega’s en 

stagiaires. “We ondersteunen hen in de beginperiode 

als docent. Er komt veel op je af en het is uitdagend. 

We bieden coaching, organiseren studiedagen en 

gaan het gesprek met ze aan. Zo leveren we een 

bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkeling.” 

 

Leerlingen schitteren op het toneel 

 

Eindelijk mochten ze weer! Onze musicalleerlingen 

hebben er twee jaar op moeten wachten, maar 

zondag 13 en maandag 14 maart stonden ze dan 

eindelijk weer in het Flora theater in Boskoop. 

 

De voorstelling stond al even op de planning, maar 

moest vanwege de maatregelen diverse keren 

uitgesteld worden. 

 

Ze speelden het welbekende verhaal van Belle en het 

Beest, een mooi en ontroerend verhaal over verder 

kijken dan het uiterlijk. Het aanwezige publiek heeft 

kunnen genieten van het vele talent dat er op het 

Coenecoop rondloopt. Helaas moet er zoals elk jaar 

ook weer van enkele leerlingen afscheid genomen 

worden, maar wie weet wat voor talent ze er in de 

brugklas weer voor terugkrijgen volgend schooljaar. 

 

 

  
 
 

 

http://www.coenecoopcollege.nl/
https://www.coenecoopcollege.nl/wp-content/uploads/Koersplan-brochure-Scala-College-en-Coenecoop-College.pdf
https://www.facebook.com/CoenecoopCollege
https://nl.linkedin.com/company/coenecoop-college
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Coenecooptalenten in het Flora 
theater 
 

Het was alweer twee jaar geleden dat 

het Coenecoop College haar jaarlijkse muziekavond 

had, maar donderdag 7 april stonden 22 jonge 

talenten van de school eindelijk weer op het podium. 

Deze keer niet het podium van de aula in 

Waddinxveen, maar op het podium van het Flora 

theater in Boskoop. 

 

Het was een afwisselende show met een spetterende 

drumsolo, ingetogen mooie liedjes, een rockband 

en een dansact. Het duo Tayo en Jan presenteerde de 

hele avond en maakten er een echt feestje van. De 

zaal zat vol trotse klasgenoten, vrienden en 

familieleden. Ten slotte zongen alle artiesten in de dop 

gezamenlijk het nummer ‘Thank you for the music’. 

 

Organiserend docent Fleur Jacques en muziekdocent 

Martine Hordijk zijn blij met het resultaat. Een aantal 

van de artiesten van deze avond is ook te zien op 

‘Wadcultureel’. Heb je deze muziekavond gemist, dan 

heb je in september een tweede kans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 BK : Dhr. A. Romein  

Mavo : Dhr. S. Wenteler  

Havo/vwo : Mevr. S. 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.  

 

Belangrijke data 
 
25-04 – 06-05  Meivakantie 

09-05 – 25-05 Driehoeks- en 

progrnosegesprekken 

12-05  Start CE tijdvak 1 

16-05 – 20-05 Eduweek 3KB, 3M, 4H en 5V 

16-05 – 20-05 Excursie klas 1 en 2 tto 

26-05 & 27-05 Hemelvaart 

06-06 Pinksteren 

09-06  Uitslag CE tijdvak 1 M/H/V 

13-06 – 24-06 Start CE tijdvak 2 

15-06  Uitslag CE vmbo KB 

15-06 Kennismakingsmiddag nieuwe 

brugklasleerlingen 

20-06 – 24-06  Toetsweek 4 bovenbouw + 3 H/V  

24-06 Coenekoerier nr. 6 

 

LOB    
(loopbaanoriëntatie- en   
begeleiding)  
   

 
                           

Nieuws 

Mededelingen 

Aankondigingen  
   

 
                           

http://www.coenecoopcollege.nl/
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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?            

 

Voor alle examenklassen: 4 vmbo, 4 mavo, 5 havo en 

6 vwo  

 

Op de volgende site 

https://www.lerenvoorhetexamen.nl/ vind je veel 

handige informatie ter voorbereiding van de komende 

examens:  

 

 Bij ‘Wat moet je weten?’ lees je wat je precies moet 

weten voor je examen.  

 Klik op ‘Oefen oude eindexamens’ als je wilt oefenen 

met examens uit een eerder jaar. Leerlingen van 

vmboBK oefenen digitale examens op facet.nl.  

 Ga naar ‘Uitleg examenstof’ als je meer uitleg wilt 

over een onderwerp.  

 Bij ‘Videokanalen’ vind je links naar filmpjes met extra 

uitleg. 

 

In deze weken zijn de laatste open dagen voor mbo's, 

hbo's en universiteiten. De dagen waarop nog 

twijfelende studiekiezers kunnen kijken of de studie die 

ze willen ook echt bij ze past. Kijk op de site van de 

opleiding(en) wanneer je nog aan de laatste 

informatie kan komen. 

 

Vmbo b/k en mavo 
 

Klas 4 

De eindexamenleerlingen hebben inmiddels hun 

vervolgopleiding gekozen. 

Check nog even of de volgende zaken in orde zijn:  

 

1. Je hebt je via de site aangemeld bij de mbo-school 

en opleiding van je keuze en mocht je willen 

doorstromen naar de havo, dan heb je dat 

doorgegeven aan dhr. Wenteler of mevr. Grimbergen;  

2. Je hebt de school en opleiding ingevuld in het 

Digitale Doorstroom Dossier van Intergrip;  

3. Dit Digitaal Doorstroom Dossier (deel A) heb je via 

Intergrip doorgestuurd naar je mentor;  

4. Je hebt de akkoordverklaring van deel B (van je 

mentor) aangevinkt zodra deze binnen was;  

5. Je hebt ook in Keuzeweb aangegeven voor welke 

opleiding je gekozen hebt en hebt alle opdrachten op 

Keuzeweb afgerond;  

6. Je hebt je LOB-portfolio (linksboven in rode 

menubalk van Keuzeweb) gedownload.  

 

Mocht je niet aangenomen worden op de school van 

je keuze, laat het de decaan weten en ga op zoek 

naar een andere school waar je de gewenste 

opleiding ook kunt volgen. Kijk op www.kiesmbo.nl en 

maak gebruik van de online Keuzegids in 

DeDecaan.net. 

 

Mavoleerlingen die willen overstappen naar de havo  

De leerlingen die hebben doorgegeven dat ze naar 

de havo willen, hebben inmiddels een uitnodiging 

gehad voor het overstapgesprek. Mocht je hiervoor 

nog niet zijn uitgenodigd en toch de overstap 

overwegen, laat het weten! 

 

Klas 3 

In deze periode begint voor deze leerlingen het 

nadenken over een vervolgopleiding op het mbo. 

Daar hoort altijd de beroepenavond bij. Die was 

gepland in april, maar de organisatie kon door de 

coronamaatregelen niet starten. We denken na over 

een alternatieve activiteit later dit jaar. In Keuzeweb bij 

DeDecaan.net staan opdrachten klaar die de 

leerlingen helpen bij het zoeken naar een passende 

mbo-opleiding. Opdrachten over je talenten, je 

persoonlijkheid, de domeinen in het mbo en de 

verschillen tussen een BBL- en een BOL-opleiding. Maak 

deze opdrachten zorgvuldig en praat er met je ouders 

over. Voor het eind van het schooljaar moet dit leiden 

tot een eerste voorlopige keuze.  

 

Klas 2 en 3 mavo  

Inmiddels zijn de definitieve keuzes gemaakt (voor klas 

2 vakkenkeuze en voor klas 3 de profielkeuze). Check 

of alle opdrachten op Keuzeweb gemaakt zijn. De 

opdrachten vormen met elkaar een LOB-portfolio en 

dat is een verplicht examenonderdeel. (Nog niet 

helemaal klaar met Keuzeweb? Je komt er via de link 

op het schoolportaal onder de kopjes Onderwijs > 

Decanaat.)  

 

Klas 2 

Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen hun 

meeloopdag gehad. Ouders, van harte bedankt voor 

uw inzet om uw kind een dag stage te laten lopen! Een 

waardevolle bijdrage aan hun loopbaan-oriëntatie. 

Na de meivakantie moet het (foto-)verslag klaar zijn en 

geüpload zijn in Keuzeweb. 

 

Klas 1KB 

In de brugklas vmboBK worden al opdrachten in 

Keuzeweb gemaakt. In klas 2 moeten deze leerlingen 

immers al hun profielkeuze maken. De opdrachten 

richten zich vooral op onderwerpen als: Wat vind ik 

leuk?, Waar ben ik goed in?, Welke beroepen zijn er in 

mijn familie? Een goede voorbereiding op de keuzes 

die in de hogere klassen gemaakt moeten worden. 

 

Dhr. A Romein, decaan vmbo 

ROM@coenecoopcollege.nl 

 

Dhr. S. Wenteler, decaan mavo 

WNT@coenecoopcollege.nl 

http://www.coenecoopcollege.nl/
https://www.lerenvoorhetexamen.nl/
http://www.kiesmbo.nl/
mailto:ROM@coenecoopcollege.nl
mailto:WNT@coenecoopcollege.nl
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havo/vwo bovenbouw 
 

5 havo en 6 vwo  

We gaan ervan uit dat alle leerlingen uit de 

examenklassen zich inmiddels hebben aangemeld 

voor hun vervolgopleiding. De deadline is voor alle 

mbo’s, hbo’s en Universiteiten 1 mei 2021! Voor meer 

informatie over de aanmelding kunt u terecht op de 

site: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hogeronder

wijs/studiekeuze-en-toelating.  

 

Om je in te kunnen schrijven voor een vervolgopleiding 

heb je een DigiD nodig. Let op: het aanvragen hiervan 

duurt ongeveer 5 werkdagen. Wij adviseren om ook 

direct je OV-studentenkaart en zo nodig 

studiefinanciering via www.duo.nl aan te vragen.  

Op de site www.startstuderen.nl staat belangrijke 

informatie over studeren in het algemeen met links 

naar verschillende specifieke onderdelen.  

 

4 havo, 4 vwo en 5 vwo  

Om in het eindexamenjaar op tijd een keuze voor een 

vervolgopleiding te kunnen maken, hebben we aan 

het begin van het schooljaar bij de leerlingen 

aangegeven dat ze dit jaar minstens twee a drie 

(online) open dagen moeten hebben bezocht. De 

verslagen, voor zover dat nog mogelijk is, van het 

bezoek aan (online) open dagen en het onderzoek 

naar mogelijke studies moeten in Qompas onder het 

eigen account van de leerling worden geplaatst.  

 

4 havo en 5 vwo  

Vanaf 2017 is de centrale loting helemaal afgeschaft. 

Daarvoor in de plaats is de decentrale selectie 

gekomen. De deadline voor aanmelding voor deze 

selectiestudies is al op 15 januari 2023! Voor de selectie 

zijn landelijke regels vastgelegd. Zo mogen studenten 

in één jaar aan maximaal twee numerus fixus 

opleidingen mee doen met de selectieprocedure. Dat 

kan ook dezelfde opleiding zijn op twee verschillende 

instellingen. Echter voor geneeskunde, tandheelkunde, 

fysiotherapie en mondzorgkunde mag een student 

maar op één instelling meedoen met de 

selectieprocedure. Studenten mogen in totaal 

maximaal drie keer mee doen aan een 

selectieprocedure voor een opleiding. Bij de centrale 

loting golden alleen de eindexamencijfers als criterium. 

Bij de decentrale, selectie wordt er ook gekeken naar 

persoonlijkheidskenmerken, motivatie én eerdere 

onderwijsprestaties van de aspirant-student. Dat 

laatste betekent dat er wordt gekeken naar de 

resultaten van het vóór-examenjaar.  

 

 

 

 

 

 

 

3 havo en 3 vwo  

Alle leerlingen hebben samen met hun ouders een 

profielkeuze gemaakt. De keuzemogelijkheid in 

Zermelo is nu vergrendeld. Als je als leerling (en/of 

ouders) nog twijfels hebt, stuur dan zo snel als mogelijk 

een e-mail naar mevrouw Grimbergen.  

Leerlingen die het NG- of NT-profiel willen kiezen, maar 

de norm van een 6,5 gemiddeld voor de vakken 

wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie niet 

halen, moeten nog een eindspurt maken. Wanneer je 

op dit moment niet gemiddeld een 6,5 of hoger staat 

voor deze vakken is het van belang een plan B op te 

stellen.  
 

Mevrouw S. Grimbergen, decaan havo/vwo 

GRM@coenecoopcollege.nl  

http://www.coenecoopcollege.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hogeronderwijs/studiekeuze-en-toelating
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hogeronderwijs/studiekeuze-en-toelating
http://www.startstuderen.nl/
mailto:GRM@coenecoopcollege.nl

