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Jac. van Vollenhovenstraat 260  

 
5012 AD Tilburg 

 
Telefoon:  

0880232550 
 

Homepage: 
www.2College.nl/cobbenhagenmavo 
 
E-mail:  

Cobbenhagenmavo@2college.nl 
 

5. Vakanties schooljaar  2020-2021 

de data wijken op sommige plaatsen af van de (landelijke) 
adviesdata!!                  

Eerste schooldag dinsdag 25 augustus 2020 

 
Herfstvakantie  maandag 19 oktober 2020 

t/m vrijdag 23 oktober 2020 
  

Kerstvakantie  maandag 21 december 2020 
t/m vrijdag 1 januari 2021 

  
Voorjaarsvakantie 

(Carnaval)  

maandag 15 februari 2021 

t/m vrijdag 19 februari 2021 
  

Tweede Paasdag  maandag 5 april 2021 
 

Koningsdag Dinsdag 27 april 2021 

 
Meivakantie  

 
 

maandag 3 mei 2021 t/m 

vrijdag 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag  maandag 24 mei 2021 
  

Zomervakantie  maandag 26 juli t/m vrijdag 3 
september 2021 
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2. De eerste schoolweek 

 
dinsdag 25 augustus 2020 
Introductielessen  

- 9.00 uur – 10.30 uur. 

Je krijgt dan o.a. je lesrooster. Het is belangrijk dat je je agenda 
en schrijfgerei meeneemt. 

 
woensdag 26 augustus 2020 

- 5 lesuren volgens rooster (tot 13.00u) 
- welkomstgesprekken in de middag voor ouders, leerlingen 

en mentoren. 
donderdag 27 augustus 2020 

- 5 lesuren volgens rooster (tot 13.00 uur) 
- welkomstgesprekken in de middag voor ouders, leerlingen 

en mentoren. 
-  

vrijdag 28 augustus: normaal les. 
 

3. De eerste ouderavond & welkomstgesprek 
De ouders van klas 4 worden aan het begin van het schooljaar (per 

klas) uitgenodigd voor een kennismaking met de mentor. Deze 
gezamenlijke ouderavond is op dinsdag 8 september 2020. In 

de eerste schoolweek ontvangen de ouders daarvoor een 
uitnodiging. Een avond voor klas 3 is later in het schooljaar. 

De mentor heeft met de ouders van elke leerling van klas 3 en 4 
een welkomstgesprek op woensdagmiddag 26 of 

donderdagmiddag 27 augustus. In dit gesprek vindt de 
persoonlijke kennismaking  plaats en worden afspraken voor de rest 

van het schooljaar gemaakt. De mentor nodigt iedereen persoonlijk 
uit.  

 
4.  Introductieactiviteit klas 3 en 4  
Op donderdag 3 september 2020 is er voor alle leerlingen van 
de school een introductieactiviteit. Nadere informatie wordt aan het 
begin van het schooljaar verstrekt. 

 

VOORAF 
 
Aan alle leerlingen van de Cobbenhagenmavo! 
 

Het nieuwe schooljaar is weer in aantocht.  
 
Dat is voor iedereen best spannend.  
 
Want eigenlijk weet nog niemand hoe het jaar zal starten en 
verlopen. We zullen de berichten over corona goed moeten 
volgen en zullen jullie via de mail en de site informeren als de 
zaken anders verlopen dan hoe we het normaal organiseren. 
 
Natuurlijk hopen we dat het niet nodig zal zijn en dat we er een 
mooi “normaal” schooljaar van kunnen maken. 
  

De informatie in dit boekje is belangrijk. Deze gaat over boeken 
en leermiddelen en over de eerste schoolweek.  
 

Op de site vind je bij de start van het schooljaar ook nog een 
uitgebreide schoolgids, waarin nog meer informatie over de 
school en de jaarplanning te lezen is. 
 

Ik wens iedereen een fijne vakantie en daarna een leerzaam 
schooljaar 2020-2021 toe. 
 
 

Dhr. R.M.A.A. Verschuren 
Vestigingsdirecteur 
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KLAS 3 en 4 VAN DE COBBENHAGENMAVO 
 
Elke klas heeft zijn eigen klassenmentor. Deze mentor 
begeleidt de klas. Daarnaast krijg je met veel verschillende 

docenten te maken. Bij de start van het schooljaar krijg je je 
lesrooster met een overzicht van de docenten van wie je les hebt, 

de lokalen en tijden. 
 

De mentoren in klas 3 en 4 in 2020-2021 zijn: 
 
3A Dhr. M. Secchi (SEM) 
 secchi.m@2college.nl 
 
3B Mevr. E. Bosman (BME) 

bosman.e@2college.nl 
 

3C Mevr. L. van Oostrum (OOL) 
 oostrum.l@2college.nl 
 
4A Mevr. S. Kalpoe (KAS) 
           kalpoe.s@2college.nl 
 
4B Mevr. Y. Herijgers (HGY) 
 herijgers.y@2college.nl 
 
4C Mevr. M. Gijselhart (GYM) 

gijselhart.m@2college.nl 
 

De teamleider is dhr. N. de Cock.  

Hij is bereikbaar via: cock.n@2college.nl  
 

De leerlingcoördinator voor klas 1 en 2 is mevr. A. Wittens  
(wittens.a@2college.nl) en voor klas 3 en 4 mevr. Y. van 

Amelsvoort (amelsvoort.y@2college.nl). 
 

 

HET SCHOOLJAAR 2020-2021 
 
1. Lestijden 50-minutenrooster 
 
 08.30 - 09.20  1e lesuur 
 09.20 - 10.10  2e lesuur 

 10.10 - 11.00  3e lesuur  
 

Pauze 
 

 11.20 - 12.10  4e lesuur 
 12.10 - 13.00  5e lesuur 

 
   Middagpauze   
 
 13.30 - 14.20  6e lesuur 

 14.20 - 15.10   7e lesuur 
  

   Pauze 
 

15.25 - 16.15  8e lesuur 
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3.  Enkele afspraken uit het schoolreglement. 

Alle afspraken zijn terug te vinden in de gedragscode, het 
pestprotocol en de schoolgids. Voor nu alvast een paar: 

a. Fietsslot. 
Je fiets moet een slot hebben en je zet je fiets dan ook in de 
fietsenstalling, binnen de beugels, op de kleine tegels, op slot. Je 
fietst niet via het parkeerterrein. 

b. Kluissleutel. 
In de eerste schoolweek ontvangen alle nieuwe leerlingen een 
kluissleutel. De andere leerlingen houden hun eigen kluisje. Je jas 
berg je altijd op in je kluisje. In de zomervakantie is je kluisje leeg! 
Je mag elkaars kluisjes niet gebruiken. Wil je wisselen, dan moet 
dat via de conciërge. Je bent verantwoordelijk voor het kluisje dat 
bij ons bekend is.  

c. Telefoons. 
Het gebruik van een mobiele telefoon is in de lokalen zonder 
toestemming van de docent niet toegestaan. 

d. Veel informatie staat op de site: 
www.2College.nl/cobbenhagenmavo, we hebben ook een 
nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is op de site te vinden. 

e. De achterdeur. 
De achterdeur is alleen te gebruiken in geval van nood. 
Leerlingen gebruiken alleen de ingang aan de kant van het 
sportveld. 

f. Computeraccount.  
Leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar hun 
computeraccount. De inlogcode en het bijbehorende wachtwoord 
dienen zorgvuldig bewaard te worden en niet bij anderen bekend 
te zijn. Bij dit account horen gedragsregels. Wij gaan ervan uit dat 
leerling en ouders op de hoogte zijn van deze regels.  

g. Inlogcode Magister. 
Ouders ontvangen een inlogcode van Magister, zodat ze thuis de 
cijfers en de aanwezigheid van hun zoon of dochter kunnen zien. 
Indien u al een kind op 2College hebt, blijft de inlogcode hetzelfde 
en kunt u onder één account al uw kinderen volgen. 

h. Roken. 
Het is verboden in of rondom het gebouw te roken. 

i. Energiedrank. 
Redbull en soortgelijke drankjes zijn op school niet toegestaan. 

REGELINGEN 

op de Cobbenhagenmavo 
 
1. Boeken: 

Het boekenpakket dat je nodig hebt op school wordt 

verzorgd door de firma Iddink. Je krijgt via de school, van 
Iddink, een brief 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. Niet alle leermiddelen vallen onder deze regeling. 

Daarom ontvangen je ouders in het begin van het komende 
schooljaar een rekening van de school m.b.t. leermiddelen 
en ouderbijdrage. (zie www.2college.nl) De bestelcode voor 
onze school is CZ5Y3CDD 
Let op bij het bestellen bij Iddink: materialen, zoals 

hieronder worden opgenoemd, kun je wel bij Iddink 
aanschaffen, maar daarvoor krijg je van Iddink wel een 

aparte rekening thuis. Deze vallen namelijk niet onder de 
”gratis-boeken-regeling”. 

  

2.  Wat iedereen zelf moet aanschaffen: 
 

a. Een schoolagenda. 
 
b. Een set kleine (A5) en grote schriften (A4), zowel 

lijntjes als ruitjes. Voor verschillende vakken te gebruiken. 
 
c. Een etui met benodigdheden. 

o.a: schaar, plakstift, gum, potloden, kleurpotloden, 
markeerstift, geodriehoek, pennen, (blauw, zwart, rood en 
groen). 

 
d. Nederlands. 

Woordenboek Nederlands. 2 snelhechters en 2 schriften met 
lijntjes. 

http://www.2college.nl/cobbenhagenmavo
http://www.2college.nl/
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e. Frans. 
Woordenboek Frans-Nederlands en Nederlands-Frans. 
1 set per gezin is voldoende. Schrift met lijntjes. 
 

f. Engels. 
Woordenboek Engels-Nederlands en Nederlands-Engels,  
1 set per gezin is voldoende. Schrift met lijntjes. 
 

g. Duits  
Woordenboek Duits-Nederlands en Nederlands-Duits. 1 set per 
gezin is voldoende. Schrift met lijntjes. 
 

h. Wiskunde. 
- passer 
- geo-driehoek 
- A4- schrift met ruitjes van 10x10 mm 
- rekenmachine (Texas Instruments TI-30XB) 
Bewaar de verpakking van je werkboeken in verband met 
de inlogcode. 
 

i. Rekenen.  
Alleen de leerlingen in klas 4 die geen wiskunde hebben. 
A-4 schrift met ruitjes. 
 

j. Biologie. 
Schrift met lijntjes en een rode pen. 

 
k. Levensbeschouwing. 

Snelhechter + A4 schrift met lijntjes ( met slappe kaft), plakstift, 
schaar en kleurpotloden. 
 

l. Beeldende vorming. 
De leerlingen nemen de etui mee van de afgelopen jaren, wordt 
weer gevuld of krijgen een nieuwe gevulde etui als een leerling 
nieuw is. 
 

m. Lichamelijke opvoeding (l.o.). 
Tijdens de lessen l.o. dienen de leerlingen gekleed te zijn in een 
wit gymshirt (evt. met de opdruk van 2College), korte of lange 

sportbroek of legging, sokken en sportschoenen met niet-
afgevende zolen (die niet als straatschoenen gebruikt 
worden.) Een extra shirt kan bij de gymdocent aangeschaft 
worden. Meisjes met lange haren hebben een haarelastiek bij 
zich om hun haren in een staart te kunnen dragen. Meisjes 
die een hoofddoek willen dragen, moeten een sportveilige 
hoofddoek dragen. Knopspelden zijn niet toegestaan. 
 
Zorg ervoor dat al je gymkleding duidelijk gemerkt is: 
voor - en achternaam! 
In de buitenperiode zijn een trainingsjack, sportschoenen 
en veldschoenen toegestaan. 
 
Douchen 
Alle leerlingen krijgen de gelegenheid na de gymlessen te 
douchen. 

 
n. Aardrijkskunde. 

A4-schrift met lijntjes. 
 

o. Geschiedenis. 
A4- of A5-schriftje en snelhechter. 

 
p. Maatschappijleer. 

A4-schrift. 
 

q. Natuurkunde (Nask1)  
A4-Ruitjesschrift en rekenmachine. 
 

r. Scheikunde (Nask 2) 
A4-schrift met lijntjes en rekenmachine. 

 
s. ICT 

“Oortjes”. 
 

t. Economie 
Een A4-schrift met lijntjes en een rekenmachine ( zie 
wiskunde). 
 



 

 4 5 

e. Frans. 
Woordenboek Frans-Nederlands en Nederlands-Frans. 
1 set per gezin is voldoende. Schrift met lijntjes. 
 

f. Engels. 
Woordenboek Engels-Nederlands en Nederlands-Engels,  
1 set per gezin is voldoende. Schrift met lijntjes. 
 

g. Duits  
Woordenboek Duits-Nederlands en Nederlands-Duits. 1 set per 
gezin is voldoende. Schrift met lijntjes. 
 

h. Wiskunde. 
- passer 
- geo-driehoek 
- A4- schrift met ruitjes van 10x10 mm 
- rekenmachine (Texas Instruments TI-30XB) 
Bewaar de verpakking van je werkboeken in verband met 
de inlogcode. 
 

i. Rekenen.  
Alleen de leerlingen in klas 4 die geen wiskunde hebben. 
A-4 schrift met ruitjes. 
 

j. Biologie. 
Schrift met lijntjes en een rode pen. 

 
k. Levensbeschouwing. 

Snelhechter + A4 schrift met lijntjes ( met slappe kaft), plakstift, 
schaar en kleurpotloden. 
 

l. Beeldende vorming. 
De leerlingen nemen de etui mee van de afgelopen jaren, wordt 
weer gevuld of krijgen een nieuwe gevulde etui als een leerling 
nieuw is. 
 

m. Lichamelijke opvoeding (l.o.). 
Tijdens de lessen l.o. dienen de leerlingen gekleed te zijn in een 
wit gymshirt (evt. met de opdruk van 2College), korte of lange 

sportbroek of legging, sokken en sportschoenen met niet-
afgevende zolen (die niet als straatschoenen gebruikt 
worden.) Een extra shirt kan bij de gymdocent aangeschaft 
worden. Meisjes met lange haren hebben een haarelastiek bij 
zich om hun haren in een staart te kunnen dragen. Meisjes 
die een hoofddoek willen dragen, moeten een sportveilige 
hoofddoek dragen. Knopspelden zijn niet toegestaan. 
 
Zorg ervoor dat al je gymkleding duidelijk gemerkt is: 
voor - en achternaam! 
In de buitenperiode zijn een trainingsjack, sportschoenen 
en veldschoenen toegestaan. 
 
Douchen 
Alle leerlingen krijgen de gelegenheid na de gymlessen te 
douchen. 

 
n. Aardrijkskunde. 

A4-schrift met lijntjes. 
 

o. Geschiedenis. 
A4- of A5-schriftje en snelhechter. 

 
p. Maatschappijleer. 

A4-schrift. 
 

q. Natuurkunde (Nask1)  
A4-Ruitjesschrift en rekenmachine. 
 

r. Scheikunde (Nask 2) 
A4-schrift met lijntjes en rekenmachine. 

 
s. ICT 

“Oortjes”. 
 

t. Economie 
Een A4-schrift met lijntjes en een rekenmachine ( zie 
wiskunde). 
 



 

 6 3 

3.  Enkele afspraken uit het schoolreglement. 

Alle afspraken zijn terug te vinden in de gedragscode, het 
pestprotocol en de schoolgids. Voor nu alvast een paar: 

a. Fietsslot. 
Je fiets moet een slot hebben en je zet je fiets dan ook in de 
fietsenstalling, binnen de beugels, op de kleine tegels, op slot. Je 
fietst niet via het parkeerterrein. 
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KLAS 3 en 4 VAN DE COBBENHAGENMAVO 
 
Elke klas heeft zijn eigen klassenmentor. Deze mentor 
begeleidt de klas. Daarnaast krijg je met veel verschillende 

docenten te maken. Bij de start van het schooljaar krijg je je 
lesrooster met een overzicht van de docenten van wie je les hebt, 

de lokalen en tijden. 
 

De mentoren in klas 3 en 4 in 2020-2021 zijn: 
 
3A Dhr. M. Secchi (SEM) 
 secchi.m@2college.nl 
 
3B Mevr. E. Bosman (BME) 

bosman.e@2college.nl 
 

3C Mevr. L. van Oostrum (OOL) 
 oostrum.l@2college.nl 
 
4A Mevr. S. Kalpoe (KAS) 
           kalpoe.s@2college.nl 
 
4B Mevr. Y. Herijgers (HGY) 
 herijgers.y@2college.nl 
 
4C Mevr. M. Gijselhart (GYM) 

gijselhart.m@2college.nl 
 

De teamleider is dhr. N. de Cock.  

Hij is bereikbaar via: cock.n@2college.nl  
 

De leerlingcoördinator voor klas 1 en 2 is mevr. A. Wittens  
(wittens.a@2college.nl) en voor klas 3 en 4 mevr. Y. van 

Amelsvoort (amelsvoort.y@2college.nl). 
 

 

HET SCHOOLJAAR 2020-2021 
 
1. Lestijden 50-minutenrooster 
 
 08.30 - 09.20  1e lesuur 
 09.20 - 10.10  2e lesuur 

 10.10 - 11.00  3e lesuur  
 

Pauze 
 

 11.20 - 12.10  4e lesuur 
 12.10 - 13.00  5e lesuur 

 
   Middagpauze   
 
 13.30 - 14.20  6e lesuur 

 14.20 - 15.10   7e lesuur 
  

   Pauze 
 

15.25 - 16.15  8e lesuur 
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2. De eerste schoolweek 

 
dinsdag 25 augustus 2020 
Introductielessen  

- 9.00 uur – 10.30 uur. 

Je krijgt dan o.a. je lesrooster. Het is belangrijk dat je je agenda 
en schrijfgerei meeneemt. 

 
woensdag 26 augustus 2020 

- 5 lesuren volgens rooster (tot 13.00u) 
- welkomstgesprekken in de middag voor ouders, leerlingen 

en mentoren. 
donderdag 27 augustus 2020 

- 5 lesuren volgens rooster (tot 13.00 uur) 
- welkomstgesprekken in de middag voor ouders, leerlingen 

en mentoren. 
-  

vrijdag 28 augustus: normaal les. 
 

3. De eerste ouderavond & welkomstgesprek 
De ouders van klas 4 worden aan het begin van het schooljaar (per 

klas) uitgenodigd voor een kennismaking met de mentor. Deze 
gezamenlijke ouderavond is op dinsdag 8 september 2020. In 

de eerste schoolweek ontvangen de ouders daarvoor een 
uitnodiging. Een avond voor klas 3 is later in het schooljaar. 

De mentor heeft met de ouders van elke leerling van klas 3 en 4 
een welkomstgesprek op woensdagmiddag 26 of 

donderdagmiddag 27 augustus. In dit gesprek vindt de 
persoonlijke kennismaking  plaats en worden afspraken voor de rest 

van het schooljaar gemaakt. De mentor nodigt iedereen persoonlijk 
uit.  

 
4.  Introductieactiviteit klas 3 en 4  
Op donderdag 3 september 2020 is er voor alle leerlingen van 
de school een introductieactiviteit. Nadere informatie wordt aan het 
begin van het schooljaar verstrekt. 

 

VOORAF 
 
Aan alle leerlingen van de Cobbenhagenmavo! 
 

Het nieuwe schooljaar is weer in aantocht.  
 
Dat is voor iedereen best spannend.  
 
Want eigenlijk weet nog niemand hoe het jaar zal starten en 
verlopen. We zullen de berichten over corona goed moeten 
volgen en zullen jullie via de mail en de site informeren als de 
zaken anders verlopen dan hoe we het normaal organiseren. 
 
Natuurlijk hopen we dat het niet nodig zal zijn en dat we er een 
mooi “normaal” schooljaar van kunnen maken. 
  

De informatie in dit boekje is belangrijk. Deze gaat over boeken 
en leermiddelen en over de eerste schoolweek.  
 

Op de site vind je bij de start van het schooljaar ook nog een 
uitgebreide schoolgids, waarin nog meer informatie over de 
school en de jaarplanning te lezen is. 
 

Ik wens iedereen een fijne vakantie en daarna een leerzaam 
schooljaar 2020-2021 toe. 
 
 

Dhr. R.M.A.A. Verschuren 
Vestigingsdirecteur 
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Jac. van Vollenhovenstraat 260  

 
5012 AD Tilburg 

 
Telefoon:  

0880232550 
 

Homepage: 
www.2College.nl/cobbenhagenmavo 
 
E-mail:  

Cobbenhagenmavo@2college.nl 
 

5. Vakanties schooljaar  2020-2021 

de data wijken op sommige plaatsen af van de (landelijke) 
adviesdata!!                  

Eerste schooldag dinsdag 25 augustus 2020 

 
Herfstvakantie  maandag 19 oktober 2020 

t/m vrijdag 23 oktober 2020 
  

Kerstvakantie  maandag 21 december 2020 
t/m vrijdag 1 januari 2021 

  
Voorjaarsvakantie 

(Carnaval)  

maandag 15 februari 2021 

t/m vrijdag 19 februari 2021 
  

Tweede Paasdag  maandag 5 april 2021 
 

Koningsdag Dinsdag 27 april 2021 

 
Meivakantie  

 
 

maandag 3 mei 2021 t/m 

vrijdag 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag  maandag 24 mei 2021 
  

Zomervakantie  maandag 26 juli t/m vrijdag 3 
september 2021 
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