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De laatste loodjes 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De afgelopen weken hebben in het teken gestaan 

van afronding. Voor alle afdelingen en jaarlagen 

gebeurde dat op eigen wijze. Voor de meeste klassen 

betekende dit een mix van toetsen, cultuur- en 

sportdagen, taaldorp, een voorbereiding op volgende 

leerjaren en de afsluiting van de vaklessen. Voor de 

eindexamenklassen stonden de afgelopen weken in 

het teken van de afronding van hun middelbare 

schoolcarrière.  

 

Examenresultaten 

Half juni kregen de meeste examenleerlingen een 

(eerste) uitslag van hun eindexamens binnen. 

Vanochtend kwamen de normeringen en daarmee de 

uitslag binnen voor leerlingen die hun examen nog 

moesten afronden of leerlingen die een herkansing 

hebben gemaakt. Wat zijn we trots op onze leerlingen 

die in een bijzondere tijd examen hebben 

gedaan! Van elke afdeling is minstens 90% van de 

leerlingen geslaagd: 

 

 vmbo basis 96% geslaagd 

 vmbo kader 100% geslaagd 

 mavo 96% geslaagd 

 havo 90% geslaagd  

 vwo 97% geslaagd   

 

Volgende week zetten we de geslaagde leerlingen in 

het zonnetje tijdens de diploma-uitreikingen.  

 

Voorbereiding komend schooljaar 

Terwijl de afronding van het lopende schooljaar nog in 

volle gang is, zijn de voorbereidingen voor het nieuwe 

schooljaar al in volle gang. Er wordt gestart met het 

maken van het rooster met daarin de uitbreiding van 

de KWT naar de tweede klassen in Waddinxveen en 

een splitsing van KWT in de bovenbouw havo/vwo 

waardoor de examenklassen samen KWT volgen en de 

klassen 4H, 4V en 5V KWT met elkaar volgen, los van de 

examenklassen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze splitsing wordt gemaakt om de leerlingen meer 

op maat te kunnen bedienen en hiervoor worden 

extra uren ingezet. Daarnaast wordt er, op aangeven 

van secties, gewerkt aan een schoolbreed pakket van 

steunlessen waardoor leerlingen met eventuele 

achterstanden of die wat extra steun nodig hebben 

buiten de lessen ook geholpen kunnen worden. In het 

nieuwe schooljaar wordt u hierover verder 

geïnformeerd.  

 

Corona 

Waar de afgelopen jaren het najaar en voorjaar (te) 

veel in het teken stonden van corona, heerst er op dit 

moment de corona-zomergolf. Helaas hebben wij 

deze op het Coenecoop niet buiten de deur weten te 

houden.  

 

Op school zijn genoeg zelftesten aanwezig voor 

leerlingen die het zekere voor het onzekere willen 

nemen. Het wordt in ieder geval gewaardeerd 

wanneer wij er met elkaar voor kunnen zorgen dat de 

vakantie straks ook echt een vakantie kan zijn.  

 

Voor nu wens ik u en uw gezin, mede namens de 

rector, alvast een mooie zomer in goede gezondheid 

toe! 

 

Hanneke de Vlaam, conrector   

h.de.vlaam@coenecoopcollege.nl  

 

Coenekoerier 
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Onze kernwaarde ‘verbinding’ 

 

In ons Koersplan beschrijven we wat wij als Scala 

College en Coenecoop College belangrijk vinden en 

waar we aan werken. Een van de ambities is: ‘Een 

verbonden organisatie die klaar is voor de toekomst’. 

We staan midden in de samenleving, in een snel 

veranderende maatschappij. We streven naar een 

organisatie die samenwerking tussen medewerkers en 

leerlingen van de verschillende scholen en locaties 

stimuleert en faciliteert om samen het onderwijs voor 

uw kinderen nog beter te maken.  

 

In een serie interviews vertellen medewerkers en een 

ouder die lid is van de MR wat dit voor hen betekent. 

Hieronder vindt u het tweede portret. De overige 

interviews komt u de komende weken tegen op onze 

website en sociale media Facebook en LinkedIn. In de 

schoolgebouwen hangen bijbehorende posters. 

 

Ilse Lelieveld: ‘Verbinding tussen thuis, school en de 

leerling is essentieel’ 

 

 “Altijd in verbinding staan met de leerlingen.” Ilse 

Lelieveld, coördinator ondersteuning en begeleiding 

op het Coenecoop College, weet hoe ze leerlingen 

verder kan helpen. “Het is belangrijk om in gesprek met 

ze te zijn, echt naar ze te luisteren en niet voor ze te 

denken. Ze weten zelf heel goed wat ze nodig 

hebben.” 

 

Een nauwe band tussen school en privé-situatie is 

essentieel. “De verbinding tussen thuis, school en de 

leerling is de driehoek waarin extra ondersteuning op 

gang komt.” Als het niet helemaal lekker loopt op 

school, kunnen de ouders of de leerling zelf aan de bel 

trekken. Ook de docent op school kan het initiatief 

nemen. Daarna komt Ilse aan bod. “Ik ga in gesprek 

met de betrokkenen en stel een plan op. Daarbij is het 

van groot belang om geen enkele schakel te missen. 

Iedereen moet aan boord zijn. Om ervoor te zorgen 

dat leerlingen zich veilig kunnen ontwikkelen heb je 

elkaar nodig.” 

 

In de nabije toekomst wil ze meer aan preventie gaan 

doen. “Ik hoop dat we minder individuele trajecten 

hoeven te starten. Daarvoor is het nodig om meer aan 

de voorkant te doen, om te voorkomen dat leerlingen 

vastlopen. Door meer voorlichting te geven en meer te 

doen aan sociaal emotionele vaardigheden maken 

we de leerling sterker. Onderwijs is niet alleen kennis uit 

boeken op doen. Voor mij betekent onderwijs ook 

leerlingen wijs maken in het leven op zich. We geven 

ze levenslessen mee.” 

 

Inleveren boeken 

 

In de week van 20 juni is VanDijk begonnen met het 

versturen van mails over het inleveren van boeken. 

Leerlingen ontvangen een lijst met boeken die 

ingeleverd moeten worden. Wil je boeken gebruiken 

na 4 juli, dan regel je dit op de site van VanDijk.  

 

Inleverschema  

 

Het inleveren vindt plaats in de aula van locatie 

Waddinxveen, dit geldt ook voor de leerlingen van 

locatie Boskoop. Om wachttijden te voorkomen, 

vragen we je om je aan het inleverschema te houden.  

 

Kun je, om welke reden dan ook, niet of vergeet je je 

boeken in te leveren dan ben je er zelf 

verantwoordelijk voor dat de boeken toch bij VanDijk 

terecht komen. Hoe dit moet, lees je op de website 

van VanDijk.  

 

Lever je niet alle boeken in omdat je ze kwijt bent 

geraakt? Dan ontvang je hiervoor een rekening. 

Deze betaal je aan VanDijk.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klassen Inlevertijd 

Alle klassen van de locatie 

Boskoop 

09.00 – 10.00 

1e klassen Waddinxveen 10.00 – 11.30 

2e klassen Waddinxveen 11.30 – 12.45 

3e klassen havo en vwo 

Waddinxveen 

12.45 – 13.30 

3e en 4e klassen vmbo en mavo 13.30 – 14.45 

4e klassen en 5e klassen havo 

4e en 5e en 6e klassen vwo 

14.45 – 16.00  

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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Bestellen leermiddelen 22-23 
 

Vanaf volgend schooljaar werken we niet meer met 

VanDijk maar met Iddink. Je leermiddelen voor het 

nieuwe schooljaar moet je vanaf nu dus bij Iddink 

bestellen. Met leermiddelen bedoelen we je boeken 

en je digitale boeken samen. 

 

Probeer je leermiddelen voor 11 juli te bestellen. De 

boeken worden dan geleverd in de periode van 25 juli 

tot en met 20 augustus. Ben je niet thuis? Geen 

probleem. Je ontvangt dan een kaartje in de 

brievenbus met aanwijzingen waar je je pakket kunt 

ophalen. 

 

Niet alle vakken staan op de bestellijst van Iddink. Als er 

vakken/boeken ontbreken, dan betekent dit dat 

school deze boeken op een andere manier regelt. Hoe 

je aan deze boeken komt, hoor je in de eerste weken 

van het schooljaar van je docent. 

 

Hoe bestel je je leermiddelen? 

 Ga naar www.iddink.nl/bestellen 

 Maak een persoonlijk account. LET OP: Gebruik je 

mailadres van school 

(dus leerlingnummer@coenecoopcollege.nl). Het 

mailadres van je ouders/verzorgers is wel hun privé 

mailadres en niet het school mailadres. Alle 

gegevens die je bij het maken van je account 

invult, moeten gelijk zijn aan de gegevens die op 

school bekend zijn, anders heb je geen toegang tot 

je digitale leermiddelen in Som.  

 Tijdens het bestellen wordt er om een schoolcode 

gevraagd: 

o Ga je volgend jaar in Waddinxveen 

naar school, dan is de 

code QWQ4Z9MQ 

o Ga je volgend jaar in Boskoop naar 

school, dan is de code T2HS8B8K 

 Na het invoeren van de schoolcode verschijnt er 

een knop om naar het schoolportaal te gaan en 

daar in te loggen, hiermee worden je digitale 

lesmaterialen gekoppeld.   

 Als de bestellijst op nog niet beschikbaar is, kun je bij 

Iddink je mailadres opgeven om een mail te 

ontvangen zodra de lijst wel beschikbaar is en je je 

leermiddelen kunt bestellen. 

 Tijdens het bestellen wordt er om akkoord van je 

ouder(s)/verzorger(s) gevraagd. Zorg dus dat zij in 

de buurt zijn wanneer je je bestelling plaatst. 

 

Heb je een vraag over het bestellen van je 

leermiddelen kijk dan op www.iddink.nl/kennisbank. 

Hier staan de meest gestelde vragen + antwoorden en 

de mogelijke contactopties van Iddink. 

 

Mocht je een andere vraag hebben en kom je er met 

Iddink niet uit, stuur dan een mail 

naar schoolboeken@coenecoopcollege.nl. 

 

Gastles journalistiek in de 
brugklas 
 

“Stiekem hoop ik dat de leerlingen gaan inzien dat de 

vrijheid van meningsuiting een heel groot goed is’, zegt 

Jamila Saoud, eindredacteur van het Algemeen 

Dagblad en tevens moeder van Brent Schouten uit 

1Vh.  Zij werkt inmiddels al dertig jaar voor de krant en 

komt een gastles Journalistiek geven aan de brugklas.  

 

De leerlingen uit 1Vh zijn de afgelopen dagen druk in 

de weer geweest met het maken van een krant en 

stellen na afloop van dit bezoek hun vragen tijdens 

een heuse persconferentie. 

 

 “Wat was het leukst dat u hebt meegemaakt in al die 

jaren?’ vraagt Berend Heinrich namens zijn dagblad 

de BSZ. Jamila moet hierover even nadenken. 

Misschien niet het leukste maar wel het meest 

indrukwekkende uit haar journalistieke carrière  vond zij 

de verslaggeving van 9/11 in 2001. De redactie zat te 

kijken naar de livebeelden van de vliegtuigen die de 

Twin Towers doorboorden. Er moesten snel keuzes 

gemaakt worden over wat er op de voorpagina zou 

komen. ‘Ik krijg nog steeds kippenvel als ik aan die dag 

denk’, zegt Jamila Souad terwijl de klas muisstil naar 

haar verhaal luistert. 

 

Fijn dat onze leerlingen even met hun neus op het 

maken van het nieuws gedrukt werden. En op de 

persvrijheid in Nederland natuurlijk. Ze gingen daarna 

extra ijverig aan de slag met het project. Het groepje 

dat de mooiste krant maakt, wint een taart. 

 

Marjolein Schaeffer, docent Nederlands & Literatuur 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.coenecoopcollege.nl/
http://www.iddink.nl/bestellen
https://www.iddink.nl/kennisbank/
mailto:schoolboeken@coenecoopcollege.nl
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Hoofdprijs landelijke literaire 
vertaalwedstrijd  DU>NL 
 

Donderdag 19 mei was de prijsuitreiking voor de 

landelijke literaire vertaalwedstrijd Duits > Nederlands in 

de Deutsche Internationale Schule in Den Haag. Maar 

liefst vier leerlingen van het Coenecoop vielen in de 

prijzen, waaronder Nanne van Tilburg uit 4 vwo die er 

vandoor ging met de hoofdprijs.  

 

Het is de 30e keer dat deze wedstrijd werd 

georganiseerd die dit jaar in het teken stond van een 

passage uit het boek van de Zwitserse/Duitse auteur en 

essayist Jonas Lüscher. De opdracht is elk jaar om een 

hoofdstuk uit het boek te vertalen naar het Nederlands 

en daarnaast moet elke deelnemer een creatieve 

taak inleveren in het Duits of het Nederlands. 

 

Jolanda Schwarze, docente Duits op het Coenecoop 

College, weet elk jaar weer veel van haar leerlingen te  

motiveren om aan de wedstrijd mee te doen. 

 

Elk jaar worden er uit alle deelnemers, dit jaar waren 

dat er 100, 15 winnaars uitgekozen die uitgenodigd 

worden voor de feestelijke prijsuitreiking in Den Haag. 

Vier leerlingen van het Coenecoop hadden te horen 

gekregen dat ze in de prijzen waren gevallen, waarvan 

één zelfs één van de hoofdprijzen. Op welke plaatsen 

de leerlingen precies geëindigd waren, kregen de 

leerlingen tijdens de prijsuitreiking pas te horen. 

 

Er waren veel meeslepende sprekers en er was een 

interessant en boeiend cultureel intermezzo met een 

diversiteit aan artiesten. Daarna was het tijd voor de 

prijsuitreiking. Toen de prijzen van plaats 15 t/m plaats 5 

waren uitgereikt, was het Coenecoop al drie keer in de 

prijzen gevallen. Jim Best uit 4 vwo kreeg de 15e prijs, 

Daniël Bennik uit 4 vwo de 10e prijs en Demi Snoek uit 6 

vwo de 7e prijs. Voor Demi is het overigens de tweede 

keer dat zij er met een prijs vandoor ging. In 2021 

ontving zij met haar vertaling uit de roman “Schöner als 

überall” van Kristin Höller de 10e prijs. 

 

Vol spanning wachtten Jolanda, haar leerlingen en 

hun ouders de rest van de prijsuitreiking af tot het 

moment waarop de 1e prijswinnaar in beeld kwam. 

Nanne van Tilburg uit 4 vwo mocht naar voren komen 

om de hoofdprijs, een iPad, in ontvangst te nemen. 

Daarna werd de betreffende Duitse passage 

voorgelezen door de auteur Jonas Lüscher zelf, 

gevolgd door de literaire vertaling van Nanne in het 

Nederlands. 

Goethe examens  
 

Sinds dit schooljaar bieden we in de Coenecoop 

Academie aan leerlingen vanaf leerjaar 3 de 

mogelijkheid om voor het vak Duits een internationaal 

erkend certificaat aan het Goethe instituut te behalen. 

De afgelopen twee periodes heeft een groep van zo'n 

40 leerlingen een intensieve cursus op A2, B1 of zelfs B2-

niveau gevolgd, gegeven door onze eigen docenten. 

Begin juni was de groep een dagje in Düsseldorf waar 

zij zich op het Institut für Internationale Kommunikation 

onder begeleiding van drie docenten voorbereid 

hebben op hun mondelinge examens. Na al dat harde 

werken was er gelukkig ook nog even tijd voor een 

rondleiding door de stad en het kopen van een 

souvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coenecoopcollege.nl/
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Examengala 
 

Zo vlak voor de start van de eindexamens hebben we 

voor de eindexamenkandidaten nog een mooi gala 

kunnen organiseren. Het was een zeer geslaagde 

avond vol gezelligheid, entertainment hapjes en 

muziek. Eindelijk nog even met z’n allen bij elkaar 

voordat ze aan de laatste spannende periode van hun 

schoolcarrière zouden beginnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
04-07  Inleveren boeken 

06-07  Diploma-uitreiking vmbo 

06-07  Diploma-uitreiking mavo 

07-07 Diploma-uitreiking vwo 

07-07 Diploma-uitreiking havo 

08-07  Ophalen rapporten  

11-07 – 19-08 Zomervakantie 

22-08 Start schooljaar voor personeel, 

leerlingen vrij 

23-08 Start schooljaar voor leerlingen 

29-08 – 31-08 Brugklaskamp 

02-09 Schoolfeest alle klassen 

02-09 Coenekoerier nr. 1 

Nieuws 

Mededelingen 

Aankondigingen  
   

 
                           

LOB    
(loopbaanoriëntatie- en   
begeleiding)  
   

 
                           

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?         

 

Vmbo b/k en mavo 
 

Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 vmbo/mavo 

Wij hopen dat alle leerlingen een vakkenpakket 

(mavo) of profiel (vmbo) naar wens hebben gekozen. 

 

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 LOB-

portfolio, dat een verplicht examenonderdeel is. 

  

Leerlingen uit klas 4 vmbo/mavo 

Over twee weken weten alle leerlingen of ze geslaagd 

zijn en verder kunnen naar het mbo of de havo. Houd 

je mail goed in de gaten in verband met informatie 

over eventuele introductieactiviteiten van je nieuwe 

school. Leerlingen die doorstromen naar de havo 

ontvangen de informatie over de overstap ook per 

mail. 

 

Twijfel je nog over je vervolgopleiding? Kijk op 

https://www.mbostart.nl/opendagen of neem contact 

op met je decaan. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Dhr. S. Wenteler, decaan mavo 

WNT@coenecoopcollege.nl 

 

havo/vwo bovenbouw 
 

Klas 3 

In Zermelo vindt u de laatste en definitieve versie van 

de profielkeuze. Wilt u deze samen met uw zoon en/of 

dochter controleren en goedkeuren? Het goedkeuren 

is mogelijk vanaf woensdag 6 juli (na de 

overgangsvergaderingen). 

 

Ik wil iedereen een fantastische vakantie wensen en 

de geslaagden heel veel succes met de 

vervolgopleiding! Kom zeker nog een keer langs om te 

vertellen hoe het gaat. 

 

Tot volgend schooljaar! 

 

Mevrouw S. Grimbergen, decaan havo/vwo 

GRM@coenecoopcollege.nl  

http://www.coenecoopcollege.nl/
https://www.mbostart.nl/opendagen
http://www.studentenreisproduct.nl/
https://www.duo.nl/particulier
mailto:ROM@coenecoopcollege.nl
mailto:WNT@coenecoopcollege.nl
mailto:GRM@coenecoopcollege.nl

