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Aan alle leerlingen van de bovenbouw van het Lyceum 
 

     

 
 
 
 
In dit boekje vind je een aantal belangrijke mededelingen voor het 
nieuwe schooljaar. 
 
Het gaat hierbij over boeken en andere leermiddelen, de eerste 
schoolweek enz. 
 
Aan het begin van het schooljaar ontvang je de gebruikelijke schoolgids 
digitaal. Deze schoolgids en dit boekje samen geven je alle noodzakelijke 
informatie die komend schooljaar van belang zijn. De belangrijke en vaak 
terugkomende informatie is ook terug te vinden op de beknopte versie 
van de schoolgids, die je aan het begin van het jaar op papier krijgt 
uitgereikt. 
 
 
Ik wens iedereen een goed en plezierig, maar vooral ook succesvol 
schooljaar toe! 
 
 
Dhr. R. M. A. A. Verschuren, 

Vestigingsdirecteur 2College Cobbenhagenlyceum 
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HET SCHOOLJAAR 2022-2023 
 
 

1. De eerste schoolweek 
 
 maandag 5 september 2022 
 

 Studiedag voor het personeel. Je hoeft deze dag nog niet naar 
school. 

 
 dinsdag 6 september 2022 
 

 9.00 uur: Ophalen rooster en kennismaking met de nieuwe klas  
en coach.  

 
 woensdag 7 september en donderdag 8 september 2022 
 

Lessen staan in het teken van kennismaken met de planning, de 
portal en het vak in de bovenbouw, verkort rooster. Vanaf 13.00 uur 
zijn er startgesprekken met de coach en ouders (LOC-gesprekken) 
 
Vrijdag 9 september 2022 
 

Kennismakingsactiviteiten  
 

 

2. Lestijden 
 

 1e lesuur 08.30 - 09.15 uur 
 2e lesuur 09.15 - 10.00 uur 
 3e lesuur 10.00 - 10.45 uur 
 pauze 10.45 – 11.00 uur 
 4e lesuur 11.00 – 11.45 uur 
 5e lesuur 11.45 – 12.30 uur 
 middagpauze 12.30 – 13.00 uur 
 6e lesuur 13.00 - 13.45 uur 
 7e lesuur 13.45 – 14.30 uur 
 pauze 14.30 – 14.45 uur 
 8e lesuur 14.45 – 15.30 uur 
 9e lesuur 15.30 - 16.15 uur 
 10e lesuur 16.15 – 17.00 uur  
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REGELINGEN OP HET COBBENHAGENLYCEUM 
 
1.  Financiële regelingen. 

Op de website van 2College Cobbenhagenlyceum staan de financiële 
regelingen voor de vrijwillige ouderbijdrage voor komend schooljaar 
gepubliceerd. 
De eerder verleende instemming is ook op dit schooljaar van 
toepassing.  
Nieuwe leerlingen ontvangen na de inschrijving een brief over de 
financiële regelingen ter ondertekening. Mocht dit onverhoopt zijn 
misgelopen dan dient u contact op te nemen met de administratie van 
onze school. 

 
2. Activiteiten op 2College Cobbenhagenlyceum. 

Op onze school worden excursies, sportactiviteiten, reizen, feesten, 
enz. georganiseerd. Deze activiteiten staan meestal in verband met 
de lessen. Soms gebeurt dat “los van de lessen”. Voor een aantal van 
deze activiteiten is een schoolpas nodig. De schoolpas dien je 
trouwens altijd bij je te hebben tijdens reguliere schooldagen. 
 

3.  Boekenfonds en laptop 
In de bovenbouw maken de leerlingen gebruik van een laptop voor 
het portal-gebruik bij de vakken. De meeste vakken zullen hun 
materiaal online in de portal hebben staan, voor een paar zullen er 
boeken gebruikt worden. Indien de leerling nog niet in het bezit is van 
een laptop kan deze aangeschaft worden via de rentcompany. Meer 
informatie hierover is terug te vinden op de site onder het kopje 
“ouders”. 
 
Het boekenpakket dat je nodig hebt op school wordt verzorgd door de 
firma Iddink. Je krijgt via de school van Iddink een informatiepakket 
met een instructie hoe dat je je pakket kunt bestellen. Indien je dat 
tijdig doet wordt het pakket in de laatste vakantieweek bij jou aan 
huis afgeleverd. Voor het komend schooljaar zijn de studieboeken 
wederom gratis. In verband met de digitale leermiddelen is het van 
belang dat de leerling, voordat hij/zij voor de eerste keer boeken 
besteld bij Iddink, beschikt over een mailadres van 2College. Bij het 
aanmaken van de account bij Iddink wordt daar naar gevraagd in 
verband met het koppelen van het digitaal lesmateriaal. 
De Iddink-schoolcode van het Cobbenhagenlyceum voor schooljaar 
2022-2023 is: SRF2XPF4 
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4. Garderobekastjes. 
Om je privé-eigendommen goed te kunnen opbergen zijn er voor 
iedereen kastjes die je op slot kunt doen. Voor vragen over deze 
kluisjes kun je terecht bij de receptie.  
 

5. Wat iedereen zelf moet aanschaffen. 
 

A. Oordopjes 
voor gebruik bij de computer. 
 

B. Bedrijfseconomie: 
Alle leerlingen met dit vak in het pakket: 4-rings multomap 
 

C. Lichamelijke Opvoeding (L.O) 
Tijdens de lessen L.O. dienen de leerlingen gekleed te zijn in een 
gymshirt met opdruk van de school, effen zwarte of effen blauwe 
korte broek of legging, en sportschoenen met niet-afgevende 
zolen (die niet als straatschoenen worden gebruikt.) Schoenen 
met (gedeeltelijk) zwarte zolen zijn zeker niet toegestaan! Het 
gymshirt wordt in klas 1 verstrekt. 
Zorg ervoor dat al je gymkleding duidelijk gemerkt is: 
bijv. met voor - en achternaam! 
 In de buitenperiode zijn een trainingsjack, trainingsbroek en 

veldschoenen toegestaan. 
 Douchen: Wij gaan ervan uit dat leerlingen na lichamelijke 

inspanning douchen. 
 Hoofddoekjes. We respecteren het dragen van een 

hoofddoek, maar bij de lessen lichamelijke opvoeding leidt het 
voor de les onjuist dragen van de hoofddoek vaak tot 
gevaarlijke situaties. De hoofddoek mag tijdens de gymlessen 
niet onder de kin gedragen worden en er mogen geen 
knopspelden worden gebruikt. Wij adviseren om een 
sporthoofddoek aan te schaffen  
 

D. Een schoolagenda 
In de portal zit een plantool. Toch blijkt dat sommige leerlingen 
het prettig vinden om met een papieren agenda te plannen. In 
dat geval is het verstandig om een agenda aan te schaffen. 
 

E. Een etui met benodigdheden: 
o.a: schaar, plakstift, gum, potloden, kleurpotloden, pennen. 
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F. Voor het vak Nederlands: 
Handwoordenboek  
 

G. Frans / Duits / Engels: 
Woordenboeken NF / FN, ND / DN en NE / EN 
 

H. Wiskunde: 
- passer en geo-driehoek 
- A4 schrift met ruitjes van 10x10 mm (alle klassen!!) 
 

I. Grafische Rekenmachine:  
TI-84 Plus CE-T (eventueel met python edition) 
Bij twijfel neem contact op met de wiskunde docent 

 

J.  BINAS-vakken en economie: 
 Een niet grafische rekenmachine. 

 

K. Levensbeschouwing: 
Gelinieerd A4-schrift 

 
6. overzicht vrijwillige meerdaagse reizen 

Berlijnreis in oktober  
Skireis in december 
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7. Vakanties schooljaar 2022-2023 
 
de data wijken op sommige plaatsen af van de (landelijke) adviesdata!! 
 

  

 Herfstvakantie: 
 maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022 
  

 Kerstvakantie: 
 maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 
 

 Carnavalsvakantie: 
 maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023 
  

 Goede vrijdag: 
 vrijdag 7 april 2023 
 

 Tweede Paasdag: 
 maandag 10 april 2023 
 

 Meivakantie (inclusief koningsdag en bevrijdingsdag): 
 maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2023 
 

 Hemelvaartvakantie: 
 donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 
 

 Tweede Pinksterdag: 
 Maandag 29 mei 2023 
 

 Zomervakantie: 
 maandag 17 juli tot en met vrijdag 25 augustus 2023 

 

 

 

 

 


