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De aanmeldingen van nieuwe leerlingen
Voorlichtingen voor nieuwe leerlingen in coronatijd; het was niet eenvoudig..
Niet naar scholen toe voor regiovoorlichtingsavonden, geen open dag, geen snuffelmiddagen
'live' op school, maar alles in beperkte vorm online. En dat is lastig voor groep 8 leerlingen en
hun ouders, en voor ons op school ook frustrerend. Je kunt niet ècht contact maken, sfeer laten
proeven..
Overweldigend was dan ook het eindresultaat van onze 4 aanmeldingsavonden voor onze
nieuwe brugklassers: bijna 200 nieuwe leerlingen mogen wij volgend schooljaar verwelkomen!
Hierbij is het aandeel tto leerlingen zelfs net wat groter dan regulier.
We zijn trots dat al onze inspanningen om ons onderwijs steeds een stukje beter te maken zelfs
in deze gekke tijd opgemerkt worden! En we zijn dankbaar dat de ouders van onze huidige
leerlingen zo eerlijk en positief hun verhaal doen over hun ervaringen in hun omgeving!
We kunnen niet wachten om ook deze leerlingen een fijne plek te geven op het
Cobbenhagenlyceum.

De Leerlingenraad van het Cobbenhagenlyceum:
Hoi hoi, wij zijn de leerlingenraad: een groep studenten van het Cobbenhagenlyceum van
verschillende klassen vanaf de onderbouw tot en met de bovenbouw.
Wij merkten dat er heel veel onduidelijk bestond rondom wie we zijn, wat we doen en wat ons
doel precies is.
Wij zijn eigenlijk een soort van ‘tussenbruggetje’ tussen de leerlingen en de schoolleiding.
Wij luisteren naar de adviezen en ideeën van onze medeleerlingen en brengen die naar de
schoolleiding met als doel van onze school het beste te maken: een plek waar leerlingen niet
alleen leren maar ook zich veilig voelen, het leuk hebben en oprecht genieten. We geloven dat
het leerproces makkelijker gaat als je je goed voelt waar je aan het leren bent en met de
mensen waarmee je aan het leren bent, en dát is juist wat we met onze school willen doen.
Wij zijn daarnaast ook actief betrokken bij een aantal zaken zoals rozenactie en helpen bij Open
Dagen, enzovoort.
Wij hebben recent onze ideeën box op school geïnstalleerd (tegenover de Aula) en het doel
daarvan is de communicatie tussen leerlingen en ons te verbeteren. Dus als je ideeën, klachten
of complimenten hebt voor onze school, voel je vooral vrij om wat te schrijven en erin te
stoppen.
Groetjes van de Leerlingenraad van het Cobbenhagenlyceum

Maatwerk is ook: alvast aan
je vervolg-opleiding
beginnen....
Als je tijd over hebt in je examenjaar waarom zou je dan niet vast bij het vervolgonderwijs
beginnen? In een maatwerkpilot van het 2College Cobbenhagenlyceum probeert 5havo leerling
Carliëndra het uit.

Lees meer op:
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/voorbeelden/in-deze-pilot-volgt-een-examenleerlingalvast-vakken-op-het-hbo/

S.O.S. examenleerlingen
Op vrijdag 19 maart start de proefwerkweek voor de
bovenbouw. Zoals ieder jaar gebruikelijk organiseren we voor
de examenklassen studeren op school voorafgaand aan
de toetsweek. Leerlingen uit de examenklassen die zich hiervoor willen opgeven kunnen
hiervoor terecht bij de heer Busscher.

Leerjaar 3 TTO oefent voor het Cambridge examen
De leerlingen uit C18d en -e, de derdejaars tto-leerlingen, zijn deze en volgende week aan het
oefenen voor het Cambridge English Exam. Dit examen is één van de onderdelen om het
felbegeerde TTO Junior Certificate te behalen.
Medio april wordt het echte examen afgenomen. Als het goed is weten ze dan wat ze kunnen
verwachten van dit examen.
We wensen ze alvast: "Good luck!"

Cricket tournament TTO students C19
Every year the TTO organisation NUFFIC organises a cricket tournament.
If the RIVM rules allow it we will join the tournament on the 19th of May.
10 students (5 girls, 5 boys) will play against other schools in this competition.
We will also practice a couple of times together within school with an cricket expert! If you are in
one of the bilingual classes of C19 and you want to join send a private teams chat to your P.E.
teacher!!

Denkt u aan het invullen van het
tevredenheidsonderzoek?
Op 23 februari hebt u hier een email over ontvangen. De link staat een maand lang open om in
te vullen! Deze gegevens zijn voor ons enorm belangrijk om ons onderwijs voortdurend te
verbeteren. Alvast hartelijk dank!

SEP (Scientific Ethics Project)
Het internationaliserings-project SEP gaat helaas langzamer van start dan we hadden gehoopt.
Italië zit weer helemaal thuis, de leerlingen mogen 1x per week op het lab komen werken de
rest is weer via distance learning.
In Finland ligt het eraan waar je woont. Sommige delen doen distance learning, maar de
leerlingen in Oulu gaan gewoon naar school. In Noorwegen is dit ook zo. De leerlingen in
Tromso gaan gewoon naar school. Echter stijgen de infecties, dus het is nog niet zeker of dat zo
blijft.
In Duitsland, Parsberg gaan de helft van de leerlingen naar school. maar sommige doen nog
steeds distance learning. Dit hangt ook o.a. van de provincie af.
En zoals we weten kunnen er al helemaal geen uitwisselingen plaatsvinden. Vandaar dat we
hebben bedacht om een mascotte te laten vliegen. Samen met typische Nederlandse producten
vliegt de mascotte Sep deze week richting Duitsland en vanuit daar zal hij naar elk land vliegen!
Binnenkort zal er een discussie activiteit plaats vinden voor de leerlingen die aan het project
mee doen! Snel volgt hier meer informatie over!

Keuze O&O of bevo/muziek
Voor de meivakantie ontvangen de leerlingen van C19 hun advies voor O&O en voor Bevo en
Muziek. Op basis van hun wensen en de adviezen die door de vakdocenten worden uitgebracht
maken de leerlingen van dit leerjaar in de periode daarna een keuze voor het 3e leerjaar. U
wordt hier binnenkort uitgebreid over geïnformeerd!

Scholierenverkiezingen 2021
Om het onderwijs in de bovenbouw bij de vakken geschiedenis, maatschappijleer en
maatschappijwetenschappen aan te laten sluiten bij de actualiteit, zijn op woensdag 17 maart
scholierenverkiezingen gehouden in de bovenbouw van het Cobbenhagenlyceum. Voorafgaand
aan de verkiezingsdag kregen leerlingen via Teams informatie over de inrichting van de
Nederlandse rechtsstaat, de grote en kleine politieke partijen. Op de verkiezingsdag zelf konden
leerlingen online een stemwijzer invullen en via Forms anoniem hun stem uitbrengen.
In totaal hebben 123 leerlingen gebruik gemaakt van hun democratische recht tijdens de
scholierenverkiezingen op het Cobbenhagenlyceum. Een mooie opkomst in tijden waarin
hybride onderwijs het contact met de leerling niet vanzelfsprekend laat zijn en de betrokkenheid
onder druk staat. Waar het land naar rechts leunt, varen we binnen onze school een meer linkse
koers. Als overtuigend overwinnaar kwam GroenLinks met 24 stemmen uit de bus. Ook D66 en
VVD deden het goed bij deze verkiezingen, wat dan weer overeenkomt met de
verkiezingsuitslag in heel Nederland.
Bijzonder detail, 7 leerlingen hebben een blanco stem ingeleverd. Een belangrijke boodschap
aan de politiek, het democratisch recht is belangrijk, maar geen enkel partijprogramma
behartigd de belangen van deze blanco stemmers!
Hieronder een overzicht van de verdeling van de stemmen. Wilt u alle uitslagen weten, klik dan
op de link naar het Forms formulier.

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=qgKQng7luES7egIdIRmAJK47c2fagRFAqyaUvfa8I5UNlNDSTdPTVBUN0w5MVNCVzhVNlNZRThHSC4u&AnalyzerToken=TqbB4te2ZyYUQiMaYYzdYjHQzdEGPJTD

Lacrosse Tilburg start met jeugdtrainingen &
hulpaanbod voor klassensportbegeleiding
Afgelopen jaren hebben uw leerlingen clinics Lacrosse gehad op uw school. Buiten de
schoolmuren werd de sport in Tilburg slechts aangeboden vanaf 16 jaar. Echter! Namens Were
Di Lacrosse uit Tilburg, mag ik u melden:
Vanaf vrijdag 26 maart zijn er Lacrosse jeugdtrainingen in Tilburg
Vrijdag 18:00 - 19:00 op de sportvelden aan de IJsclubweg. Zie hieronder plaatjes (vierkant,
geschikt gemaakt voor Instagram en Whatsapp) en het persbericht. Ziet u de mogelijkheid om
dit te delen met uw leerlingen? Uiteraard zijn we graag bereid dit zelf toe te lichten tijdens een
enthousiasmerende clinic lacrosse, lees verder...
https://www.instagram.com/p/CMg86vGBp6t/

"Hoe ervaar je de Coronacrisis?"
Bij bevo zijn de leerlingen uit cohort 18 regulier bezig met de opdracht "Hoe ervaar je de
Coronacrisis?" Dit moet uitgevoerd worden met het beeldaspect Textuur. In de les mogen ze
even los en lekker vrijuit experimenteren met materialen en technieken. Dat doet een mens
goed!

"Delen is vermenigvuldigen" (anoniem)
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