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50 tinten blauw.....
We hebben het al eerder bericht: de school krijgt een face-lift. Zoals boven te zien valt wordt de
entree aangepakt.
Maar ook binnen verandert er veel. Hadden we vroeger soms teveel verschillende kleuren
binnen ons palet, nu domineert de kleur blauw. Hieronder een impressie van de verschillende
tinten blauw in onze school. Mooi? Daar verschillen de meningen over.
Some of us might feel kind of blue. Maar, over smaak valt niet te twisten...

Leerlingbesprekingen

Op 18 t/m 20 november vinden onze
rapportvergaderingen/leerlingbesprekingen plaats. De
leerlingen hebben op die dagen de eerste 5 lesuren les; in de
middag zijn ze vrij. De week erop (24 t/m 26 nov) vinden de
oudergesprekken plaats. Aangezien er direct na de
kerstvakantie LOC gesprekken plaatsvinden, worden in november alleen de ouders uitgenodigd
van de leerlingen over wie wij n.a.v. de leerlingbesprekingen/rapportvergaderingen zorgen
hebben. Wanneer u niet uitgenodigd wordt voor een gesprek door de coach van uw kind, mag u
er vanuit gaan dat er op dit moment geen specifieke zorgen zijn vanuit ons als school.

"Nederlandse jongeren lezen steeds minder vaak en met
steeds minder plezier. Ze lezen weliswaar volop korte
tekstjes – berichten op hun smartphone of samenvattende
stukjes in schoolboeken – maar besteden minder tijd aan
‘diep lezen’: het geconcentreerd lezen van langere teksten
of boeken. Mede hierdoor gaat hun leesvaardigheid
achteruit. Dat heeft gevolgen voor hun functioneren op
school en in de samenleving – en uiteindelijk ook voor het
functioneren van onze samenleving als geheel." (Uit: Lees!
Een oproep tot een leesoffensief, een uitgave van de Onderwijsraad)
Dit is waarom we op onze school in de onderbouwklassen een 'leesoffensief' zijn begonnen. Dit
betekent dat we regelmatig in de lessen 'leesmomenten' zullen inlassen. De leerlingen zorgen
ervoor dat ze iets te lezen bij zich hebben. Alles is goed, zo lang het maar fictieve teksten zijn.
Door hen zo regelmatig te laten lezen hopen we dat ze door het maken van 'leeskilometers'
vaardige lezers worden - of blijven - die later over voldoende leesvaardigheid beschikken.

Zermelo

Onze leerlingen kunnen via de app van Zermelo hun rooster
inzien. Ouders kunnen deze app ook op hun telefoon
downloaden. Om te koppelen laat u uw kind inloggen in
Zermelo via onze website (dus niet via de app). Inloggen doen ze met hun leerlingnummer.
Wachtwoord is geboortejaar.geboortemaand.geboortedag. Dus 12 april 2008 is: 2008.04.12
In de linkerkolom ziet u een icoontje om te koppelen, zie hieronder. De getoonde QR code is
een voorbeeld en niet de eigenlijke code die u moet scannen. Kies 'Koppel App' en scan de QR
code. Nu kunt u het rooster van uw kind inzien. Veel succes!

SOS: nu al groot succes!
Veel leerlingen en docenten ervaren dit als een groot succes:
studeren op school!
Tenminste drie avonden per week kunnen leerlingen op school
studeren. En, tegen een alleszins redelijke vergoeding krijgen
ze nog wat te eten ook. Immers, op een lege maag studeert
het niet zo fijn.
De SOS-sessies beginnen om vijf uur. Eerst wordt er
gezamenlijk gegeten en vanaf ca. 17.45uur is het studeren geblazen tot de klok van negen.
Er zijn docenten aanwezig ter ondersteuning en soms wordt er een docent voor een specifiek
vak 'ingevlogen' om een bepaald onderdeel nog eens uit te leggen.
Wat het belangrijkste is dat m.n. de leerlingen erg enthousiast zijn en het studeren op school als
motiverend ervaren.
Mocht je zelf ook willen deelnemen of meer informatie willen over SOS, neem dan contact op
met de heer Busscher.
Tja, je moet wel een bovenbouwleerling zijn om mee te kunnen doen......

"Een goede leraar is het halve huiswerk."
(Loesje)

Er zijn
natuurlijk altijd
Cobbenhagers
die liever niet
de hele school
blauw zien
kleuren...

Opmerkelijk...
Is goed spellen echt
belangrijk?
"De universiteiten beginnen de noodklok
te luiden over het onvermogen van hun
studenten behoorlijk Nederlands te
schrijven. Over stilistische vaardigheden
hebben we het dan niet eens. De spelling
zelf voldoet bij een meerderheid van de
studenten niet meer aan de
minimumeisen. Hoe het er bij de rest van
de jonge Nederlanders voor moet staan,
laat zich raden..." (Uit: Trouw, 4 juni
2009)
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cobbenhagenlyceum@2college.nl toe aan uw adresboek.

