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VOORAF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de leerlingen van klas 3 van het Cobbenhagenlyceum 
 
 
Het schooljaar zit erop. En het werd wederom een wel heel bijzonder 
jaar…. 

Je hebt hopelijk dit jaar, ondanks alles, weer een stap kunnen maken in 
je ontwikkeling. 

Volgend jaar word je derdejaars in een nieuwe klas. 

In dit boekje vind je belangrijke mededelingen voor het nieuwe 
schooljaar en begin volgend schooljaar ontvang je de gebruikelijke 
schoolgids (digitaal) met veel info. 

 

Ik wens iedereen een fijne vakantie en daarna een leerzaam schooljaar 
2022/2023 toe. 

 

 

Dhr. R. M. A. A. Verschuren 

Vestigingsdirecteur 
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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 
Je wordt om 9.00 uur op school verwacht. Je krijgt dan o.a. je 
lesrooster en er is de kennismaking met je (nieuwe) coach . 
 
 
woensdag 7 september en donderdag 8 september 2022 
Introlessen. Vanaf 12.30 uur zijn er LOC-gesprekken met de 
coach. Jij en je ouders krijgen in de eerste week van de vakantie 
bericht op welke dag en hoe laat dat gesprek gepland is. 
 
 
vrijdag 9 september 2022 
Introductieactiviteiten  

 
 
2. Ouderavond 

De eerste ouderavond, die vooral in het teken van de 
profielkeuzebegeleiding zal staan, vindt plaats op dinsdag 
1 november. 
U wordt hierover tegen die tijd geïnformeerd.  
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3. Dagindeling 2022-2023  
 

 
Dagindeling gepersonaliseerd leren 

 lesactiviteit opmerkingen 
  8:30   9:15 Dagstart  
  9:15 10:00 

Blok 1 
 

10:00 10:45  
10:45 11:00 Pauze  
11:00 11:45 

Blok 2 
 

11:45 12:30   
12:30 13:00 Pauze  
13:00 13:45 

Blok 3 of coaching 
 

13:45 14:30  
14:30 14:45 Pauze  
14:45 15:30 

Talententijd 
 

15:30 16.15  
 

Een dag in de week is de indeling van het eerste blok voor jou 
anders. De eerste 3 lesuren zijn een vrije inloop. Om 10.15 uur 
begint de week met de dagstart. Dan moet je op school aanwezig 
zijn. Je coachgesprek heb je met je coach op een afgesproken 
moment tussen 8.30 -10.15 uur of tijdens een van de dagstarten. Je 
bent altijd op tijd aanwezig voor je coachgesprek. 

 
  



Schooljaar 2022 - 2023 

Blz. 4 

4. Regelingen op het Cobbenhagenlyceum 
 

1. Learning Portal en je laptop. 
De Learning Portal is één van de bouwstenen van 
gepersonaliseerd leren. Het is een leerbron voor jou en 
voorziet in de benodigde leermiddelen en kennis om je 
persoonlijke leerdoelen te kunnen bereiken. Het is 24/7 
beschikbaar voor jou, je ouders en docenten. Daarmee vormt 
de Learning Portal een belangrijke ruggengraat van 
gepersonaliseerd onderwijs. 
Omdat de Learning Portal digitaal is, moet je ervoor zorgen 
dat je een goed functionerende laptop hebt. De laptop heb je 
natuurlijk altijd bij je én jij moet ervoor zorgen dat je 
batterij ’s ochtends helemaal vol is. 
Wanneer je geen laptop via The Rent Company hebt, moet je 
laptop aan de volgende eisen voldoen: 
• Het moet mogelijk zijn om een Office 365 licentie te 

draaien; 
• De batterij moet minimaal 6 uur mee kunnen gaan; 
• De laptop moet qua prestatie vergelijkbaar zijn met de 

door The Rent Company aangeboden laptops. 
 

2. Wat iedereen zelf moet aanschaffen. 
• Je hoeft GÉÉN schoolagenda aan te schaffen. We 

maken gebruik van de Portal. Daarin zit ook een agenda. 
Natuurlijk mag het wel als je graag met een papieren 
agenda werkt, maar die gebruik je dan naast de agenda in 
de portal. 

• Documentenmap (zie afbeelding) 
Superhandig om verschillende aantekeningen, 
hand-outs en andere belangrijke papieren in te 
bewaren. 

• Een etui met benodigdheden:  
o.a: schaar, plakstift, gum, potloden, kleurpotloden, 
pennen. 

• ‘Oortjes’ 
Er zullen kijk- en luisteropdrachten zijn waarbij je deze 
nodig hebt en zodat niemand anders last heeft van het 
geluid. 
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• Geschiedenis: schrift met lijntjes (liefst A-4 formaat) 
• Nederlands: een woordenboek Nederlands. 
• Wiskunde : 

- Schrift met ruitjes (10 x 10 mm) 
- Passer 
- Geodriehoek 
- Wetenschappelijke rekenmachine (niet grafisch!) 

(Texas Instruments of Casio) 
- HB-potloden/vulpotloden 
- Kleurpotloden 
- Rode/groene/blauwe Pen 
- Gum 

• Biologie: A4 lijntjes schrift, Hb potlood, Lineaal - 
geodriehoek. 

• Beeldende vorming: Tekenbenodigdheden worden in 
klas 1 via de school verstrekt. De leerlingen krijgen die in 
de eerste tekenles. De leerlingen krijgen ook tekenpapier 
op school. 

• Lichamelijke opvoeding: 
- 2College gymshirt (krijg je bij eerste les LO, initialen 

erin zetten) 
- Korte of lange sportbroek. 
- Voor de buitenperiode (sept-okt & apr-juli): 

buitensportschoenen (geen voetbalschoenen) 
• Voor de binnenperiode (okt-apr): sportschoenen zonder 

zwarte zool ( 
- We respecteren hoofddoeken in de les. Bij voorkeur 

sporthoofddoek, anders hoofddoek zonder spelden in 
verband met de veiligheid 

- In verband met hygiëne raden we aan om te douchen 
(douches aanwezig). 

• Frans: lijntjesschrift 
• Levensbeschouwing Ethiek en Filosofie (LEF): A4 

schrift (dus geen A5!) 
• Muziek: Koptelefoon of Oortjes met 3,5 mm Jack 

aansluiting (dus geen draadloze of voor een specifieke 
telefoon) 
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3. Fietsslot. 
Je fiets moet een slot hebben en je zet je fiets dan ook in de 
fietsenstalling op slot. 

 
4. Telefoons. 

Het gebruik van een mobiele telefoon is in de klas niet toegestaan. 
Verdere afspraken ontvangen de leerlingen op de eerste 
schooldag. Ouders kunnen in noodgevallen de receptie bellen 
waarna een leerling indien nodig uit de klas gehaald kan worden 
 

5. Veel informatie staat op de site: 
https://www.2college.nl/cobbenhagenlyceum . Enkele malen per 
jaar komt een nieuwsbrief uit die digitaal wordt verzonden naar 
het mailadres dat bij de schooladministratie bekend is. 

 
6. Roken 

Het Cobbenhagenlyceum is een rookvrije school. Ook elektronische 
sigaretten/’vapers’ vallen onder dit verbod. 
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VERANTWOORDELIJKEN KLAS 3 VAN HET 
COBBENHAGENLYCEUM 
 
Elke leerling heeft ook dit jaar zijn eigen coach met wie er wekelijks 
gesprekken plaatsvinden. Iedere leerling zit in een stamgroep. Deze 
stamgroep wordt door meerdere coaches geleid. 
Wie jouw coach wordt krijg je in de loop van week 30 te horen via de 
uitnodiging voor het LOC-gesprek aan de start van het schooljaar. 
 
Bij de start van het schooljaar krijg je ook een overzicht van de 
vakdocenten van wie je les hebt, de lokalen en de tijden. 
 
De teamleider van de onderbouw is mevrouw M. Jaegers-Blaas.  
(jaegers.m@2college.nl); 
Coördinator leerlingenzaken voor het derde leerjaar is mw. S. 
Cornelissen (cornelissen.s@2college.nl) 
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4 Vakanties schooljaar 2021-2022 
 

 
 

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 
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