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Het schooljaar is van start 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
  
De eerste Coenekoerier van het schooljaar 2022-2023. Gedurende dit schooljaar 
gaan wij geleidelijk over naar een nieuwe huisstijl. Een verandering van huisstijl die 
uiteindelijk uitmondt in een verandering van schoolgebouw. Vandaag de 
Coenekoerier, onze periodieke nieuwsbrief, en hopelijk is aan de start van het 
nieuwe schooljaar de verhuizing naar onze nieuwe school afgerond. Via deze 
nieuwsbrief, maar ook via een speciaal bouwbulletin dat komend schooljaar drie 
keer bij u in de bus valt, houden we u op de hoogte van de bouwvorderingen. 
  
Start van het schooljaar 
 
De afgelopen twee weken hebben in het teken van kennismaken en ‘weer terug 
naar school gaan’ gestaan. We hebben zowel met collega’s als met leerlingen een 
goede startdag gehad. Dagen met activiteiten om elkaar beter te leren kennen en 
ook activiteiten, gastlessen of workshops die wat meer gericht waren op alles wat 
er komend jaar in een specifiek leerjaar te gebeuren staat. Afgelopen vrijdag sloten 
we die eerste twee weken af met ons ‘Back to school’ festival. Verderop in deze 
Coenekoerier ziet u kleine impressie van deze zeer geslaagde avond. 
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Tevredenheidsonderzoeken  
 
Afgelopen schooljaar hebben we u gevraagd naar uw mening over en uw 
ervaringen met het Coenecoop College. Een kwart van de ouders met een kind in 
Waddinxveen en ruim een derde van de ouders met een kind in Boskoop heeft 
gereageerd op onze oproep de enquête in te vullen. 
  
We hebben u gevraagd naar uw algemene tevredenheid en naar een aantal 
specifieke domeinen (uitdagend onderwijs, eigentijdse middelen, brede vorming, 
communicatie en schoolklimaat). De vragen over de specifieke domeinen 
publiceren wij via Scholen op de kaart. Daarnaast hebben we nog een aantal 
specifieke vragen gesteld aan ouders met leerlingen die bij ons zijn gestart in 
leerjaar 1 en aan ouders met leerlingen die in examenklassen zaten. 
  
Ook heeft u de mogelijkheid gehad een aantal open vragen te beantwoorden. 
  
Hieronder krijgt u per locatie een samenvatting van de enquête en de uitslagen van 
Scholen op de kaart zoals we die ook publiceren. 
  
Waddinxveen 
  
Scholen op de kaart 

 U heeft de vragen van Scholen op de Kaart ruim voldoende gescoord. Dit 
resulteert in een 7,6 gemiddeld. Dit is in lijn met de voorgaande jaren. De 
landelijke benchmark is een 7,9. 

 De uitkomsten op de vragen aan ouders van brugklasleerlingen laten zien dat 
ouders erg tevreden zijn over "de eerste maanden op het voortgezet 
onderwijs van mijn kind” en over “hoe de school de overgang naar het 
voortgezet onderwijs heeft georganiseerd voor mijn kind”. 

 De uitkomsten op de vragen aan ouders van examenleerlingen laten zien dat 
ouders matig tevreden zijn over de begeleiding naar vervolgopleidingen en u 
geeft aan onvoldoende betrokken te zijn geweest bij het keuzeproces naar 
de vervolgopleiding. 

 Open vragen: 86 ouders hebben de open vraag beantwoord. Ouders geven 
complimenten over o.a. betrokkenheid mentoren en de snelheid waarmee in 
corona digitale lessen werden georganiseerd. Over de communicatie met 
ouders zijn ouders verdeeld. Kritische opmerkingen gaan o.a. over lesuitval 
en (te) grote verschillen tussen mentoren en docenten. 
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Boskoop 
  
Scholen op de kaart 

 U heeft de vragen van Scholen op de Kaart ruim voldoende gescoord. Dit 
resulteert in een 8,0 gemiddeld. Dit is in lijn met de voorgaande jaren. De 
landelijke benchmark is een 7,9. 

 Het valt op dat de ouders het mentoraat hoger waarderen dan vorig 
schooljaar. 

 De uitkomsten op de vragen aan ouders van brugklasleerlingen laten zien dat 
ouders tevreden zijn over "de eerste maanden op het voortgezet onderwijs 
van mijn kind” en over “hoe de school de overgang naar het voortgezet 
onderwijs heeft georganiseerd voor mijn kind”. 

 Open vragen: 28 ouders hebben de open vraag beantwoord. Ouders geven 
o.a. complimenten over mentor, kind gelukkig naar school en aanpak 
pestgedrag. De kritische opmerkingen gaan bijvoorbeeld over lesuitval, 
kwaliteit online lessen, cijfers op tijd in Som en organisatie tweetalig 
onderwijs. 

Vervolg 

De scores van de tevredenheidsonderzoeken maken onderdeel uit van de interne 
jaarplannen die we maken in de afdelingen, maar bijvoorbeeld ook de decanen en 
het zorgteam werken met een jaarplan. De acties voor komend jaar worden dus 
afgestemd op uw feedback. Ook de feedback van leerlingen nemen we hierin mee. 
In de volgende Coenekoerier zal ik de resultaten van de leerlingentevredenheid 
presenteren. 

Hieronder vindt u de complete scores van Scholen op de kaart zoals we die ook 
publiceren. 
  

Scholen op de Kaart Coenecoop College landelijke 
BM   Waddinxveen Boskoop 

Uitdagend onderwijs       

De school biedt onderwijs dat aansluit op het 
niveau van mijn kind. 

8,2 8,8 8,4 

Mijn kind krijgt op school de mogelijkheid om 
zijn of haar talenten te ontwikkelen. 
(bijvoorbeeld: Sportief, muzikaal, creatief of 
talent voor bepaalde vakken) 

7,6 7,6 7,7 

De school stimuleert mijn kind om zijn of haar 
best te doen. 

7,3 7,8 7,7 

De school zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is 
in de lesstof. 

6,6 7,0 6,9 
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Schoolplan 
 
Vorig schooljaar hebben we met onze eigen collega’s, relevante externe partners 
maar ook met input van onze 50 klassenvertegenwoordigers gewerkt aan het 
nieuwe schoolplan. In dit schoolplan is de koers van het Coenecoop College voor 
de komende vier schooljaren beschreven. In het plan herkent u de reeds ingezette 
ontwikkeling waarbij het gaat om ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, ruimte voor 
een aantal individuele keuzes binnen het eigen leerproces van de leerling, ruimte 
voor verbinding en ontmoeting. Ook leest u onze ambities met betrekking tot een 
veilige en stimulerende leef- en leeromgeving voor onze leerlingen en collega’s. 
Als u geïnteresseerd bent in dit schoolplan, klikt u dan op deze link. 
 
  
  
  
 
 

Eigentijdse middelen (ICT)       

Er zijn voldoende ICT-middelen beschikbaar op 
school. 
(bijvoorbeeld: computers, laptops, tablets, 
smartboards) 

7,8 9,0 8,5 

Brede vorming       

De school bereidt mijn kind goed voor op wat hij 
of zij later in de samenleving tegenkomt. 

6,9 7,3 7,4 

Mijn kind leert op school goed samenwerken 
met anderen. 

7,8 8,0 8 

De school leert mijn kind om een eigen mening 
te vormen. 

7,8 7,6 7,8 

Communicatie       

De school houdt mij op de hoogte van 
belangrijke gebeurtenissen. 

7,9 8,1 8,2 

Ik word door de school goed geïnformeerd over 
de vorderingen van mijn kind. 

7,0 7,6 7,6 

Ik kan makkelijk contact krijgen met de school 
als ik dat wil. 

8,3 8,3 8,4 

Schoolklimaat       

Ik zou andere ouders aanraden deze school 
voor hun kind te kiezen. 

7,4 8,1 8 

Ik ben tevreden over de mentor van mijn kind. 8,1 9,2 8,5 

Mijn kind gaat met plezier naar school. 7,4 7,4 7,7 

Pesten wordt op school goed aangepakt. 6,9 8,0   

https://coenecoopcollege.sharepoint.com/sites/onderwijs/Publicaties/Regels/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fonderwijs%2FPublicaties%2FRegels%2FCoenecoop%20College%20schoolplan%202022%2D2026%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fonderwijs%2FPublicaties%2FRegels
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Studiedag 
 
Op 4 oktober heeft ons team, samen met onze collega’s van het Scala College, een 
studiedag. Deze dag staat in het teken van onderlinge kennismaking. Docenten en 
onderwijsondersteunend personeel leren van en met elkaar. Daarnaast hebben we 
diverse inspiratiesessies van onderwijsdeskundigen uit het land. De onderwerpen 
sluiten aan bij onze interne ontwikkeling. 
Uw kind is die dag vrij en omdat echt alle medewerkers van school aan deze 
studiedag meedoen, zijn wij deze dag ook telefonisch niet bereikbaar. 
  
Tenslotte 
 
Ik hoop dat de start voor uw kind bij ons op school positief is geweest. Mocht u 
vragen of opmerkingen hebben, weet dat u deze via de mentoren of 
afdelingsleiding altijd bij ons kwijt kunt. 
 
Ivor Bergsma, rector  
i.bergsma@coenecoopcollege.nl  
 

 
 
 

  

mailto:i.bergsma@coenecoopcollege.nl
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Coenecoop College back to school festival 
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Toestemmingsmodule Somtoday 

 
In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), moeten 
wij u om toestemming vragen voor de klassenfoto en het gebruik van 
beeldmateriaal op onze website en in de (sociale) media. Daarnaast vragen wij ook 
toestemming voor het publiceren van de naam van uw kind wanneer hij/zij 
geslaagd is en voor het gebruik van beeldmateriaal in het jaarboek. 
 
Sinds een jaar gebruiken wij de toestemmingsmodule van Somtoday om voor deze 
onderwerpen toestemming te vragen. Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn geven 
deze toestemming zelf. Van leerlingen jonger dan 16 jaar geven ouders/verzorgers 
de toestemming.  
 
Heeft u de toestemmingsmodule nog niet ingevuld of wilt u iets wijzigen? Dan gaat 
u hiervoor naar Somtoday en dan gaat u naar uw profiel (via rechtsboven waar u 
uw naam ziet staan als u bent ingelogd). Hier ziet u de module en kunt u aanvinken 
waar u toestemming voor geeft of iets uitvinken als u uw toestemming voor een 
bepaald onderwerp intrekt.  
 
Ook als u nergens toestemming voor geeft, willen we u vragen om op ‘Wijziging 
opslaan’ te klikken, dan zien wij namelijk wel dat de module is ingevuld maar dat er 
expliciet geen toestemming is gegeven. 

In dit voorbeeld is er voor geen enkel onderwerp toestemming gegeven.  
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Klassenfoto’s en nieuwe portretfoto’s 

 
Aanstaande woensdag, 7 september, worden de klassenfoto’s in Waddinxveen 
gemaakt. Alle leerlingen en ouders van de locatie Waddinxveen hebben daar 
vanmiddag een bericht over ontvangen.  
 
Woensdag 14 september worden de klassenfoto’s en tevens de portretfoto’s op 
locatie Boskoop gemaakt. Hierover ontvangen de leerlingen en hun ouders eind 
deze week bericht.  
 
De portretfoto’s in Waddinxveen staan gepland in de week na de herfstvakantie, 31 
oktober tot en met 4 november.  
 

Ouders gezocht voor onze MR 
 
Beste ouders/verzorgers, 
  
Binnen de MR van ons Coenecoop College is een plek beschikbaar voor een 
enthousiaste en betrokken ouder. 
  
De MR heeft in een schooljaar 6 vergaderingen met de schoolleiding. Voor elke 
vergadering zijn er voor- en nabesprekingen en er moeten stukken gelezen worden 
als voorbereiding op de vergaderingen. Binnen de MR is er veelvuldig contact, ook 
via Teams, mail en app.  
 
De MR heeft inspraak op heel veel belangrijke onderwerpen die spelen binnen 
onze school en met onze MR kunt u meedenken en invloed uitoefenen op hoe onze 
school met die verschillende onderwerpen om gaat.  
 
De MR helpt dus mee met het vormgeven van ons Coenecoop College! 
  
Bent u geïnteresseerd, geef dat dan middels een mail door aan 
mr@coenecoopcollege.nl 
 
In de mail vernemen wij graag uw motivatie voor een plek in onze MR. Wij nemen 
dan contact met u op.  
   
Groet, 
 
Fred Wildschut, voorzitter MR 
Rosé Harkes, secretaris MR 
 

mailto:mr@coenecoopcollege.nl
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Belangrijke data 
 
06-09    Informatieavond 2M, 3M en 4M voor ouders 
07-09    Klassenfoto’s locatie Waddinxveen 
08-09    Informatieavond 5H en 6V voor ouders 
13-09    Informatieavond 2, 3 en 4 vmbo bk voor ouders 
14-09    Klassenfoto’s en portretfoto’s locatie Boskoop 
15-09    Workshop Soldaat van Oranje 5H1 en 5H2 
15-09 Informatieavond 2H en 2V Waddinxveen en 

Boskoop voor ouders 
19-09    Workshop Soldaat van Oranje 5H3 en 6V1 
20-09 & 21-09  Afname cito toets 0 klas 1 
21-09    OAR-ouderavond 
21-09    Bezoek Soldaat van Oranje 5H en 6V  
22-09    Gemeenteraadsproject 5H-maw en 6V-maw 
26-09 – 30-09  Maken keuzes Coenecoop Academie alle klassen 
27-09    Workshops musicalklas 
04-10    Studiedag – leerlingen vrij 
05-10    Uitje musicalklas 
17-10 – 21-10  Toetsweek 1 
21-10    Coenekoerier nr. 2 
 


