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Leon Spaan 
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat 

onze nieuwe rector zich zal voorstellen: 

Beste ouders, verzorgers, beste leerlingen,  

Na jarenlang leiding te hebben gegeven aan de scholen 

van 2College heeft Ad Poulisse het stokje overgedragen. 
Vanaf 1 september zien jullie dus een ander gezicht door 

de gangen lopen, aansluiten bij vergaderingen en in 
gesprek gaan met ouders en leerlingen. Ik zal me kort even voorstellen maar 

ga graag persoonlijk het gesprek met jullie aan als we elkaar tegenkomen in 
onze school. 

Mijn naam is Leon Spaan, ik ben 54 jaar en woon samen met mijn vrouw 
Rian en onze twee kinderen in Biezenmortel. Tot 1 september jl. ben ik 

algemeen directeur geweest van de OMO Scholengroep Boxtel waar het 
Jacob-Roelandslyceum, het Baanderherencollege vmbo en het 

Baanderherencollege praktijkonderwijs deel van uitmaken. Daarvoor ben ik 
van 2000 tot 2006 lid geweest van de Centrale directie van het Mil Hil 

College in Goirle. Ik ben in 1988 begonnen als docent scheikunde en biologie 

op de Stefanus Mavo en het Cobbenhagencollege. Sinds 1 september jl. ben 
ik gestart als rector van 2College. Naast de Cobbenhagenmavo maken ook 

het Cobbenhagenlyceum (Tilburg), Ruivenmavo (Berkel-Enschot), 
Jozefmavo(Tilburg), Durendael (Oisterwijk) en de EOA (Oisterwijk) deel uit 

van 2College. Een prachtige scholengroep waar ik met veel plezier gestart 
ben om, samen met alle medewerkers, goed onderwijs te verzorgen voor 
onze leerlingen. 

Ik hoop dat jullie een klein beetje een beeld hebben gekregen van wie ik ben 

en wat mij bezighoudt. Schroom niet om mij aan te spreken in de gang of 
langs te komen om met elkaar in gesprek te gaan. 

Graag tot ziens! 

Leon Spaan rector 2College 
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Gamen 
De GGD organiseert volgende week een activiteit rondom het thema gamen. 

Meer informatie vindt u hieronder. 
 

 
 
 

Fietsen op het lyceum 
Voor sommige leerlingen is het handiger om de 

fiets te stallen op het lyceum. Het is voor hen 

immers de kortste route. Vervolgens gaan de 
leerlingen door het lyceum naar de mavo. 

Ondanks het feit dat we hun begrijpen, keuren 
we dit niet goed. Leerlingen van de mavo 

moeten hun fiets in de fietsenstalling van de 
mavo zetten, daar is plaats genoeg. We zullen 

daar de komende tijd extra aandacht aan 
besteden. 

 

Ouderraad 
Vorige week dinsdag heeft de ouderraad weer een 

vergadering gehad met de schoolleiding. Onderwerpen die 
op de agenda stonden waren onder andere de voortgang 

van de Transformatieve school, communicatie, de thema-
avond en de open avond. De data voor de komende 

vergaderingen zijn ook vastgesteld : 
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28 november 2019, 4 februari 2020, 19 maart 2020, 19 mei 2020 en 16 juni 

2020. De vergaderingen zijn steeds in de personeelswerkruimte van het 
Cobbenhagenlyceum en beginnen om 19.30 uur. U bent van harte welkom om 

ook mee te praten. 
 

De Transformatieve School 
Zoals aangegeven in een van de vorige nieuwsbrieven doet de 

Cobbenhagenmavo dit schooljaar mee aan het traject “de Transformatieve 

school” begeleid door Iliass el Hadioui. Iliass is een Nederlands socioloog. Hij is 
onderzoeker en docent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam aan het 

Department of Psychology, Education and Child. Daarnaast zit hij in de 
onderwijsraad voor het voortgezet onderwijs en weet heel erg veel van 

processen waarin veel kinderen van onze school zich bevinden en kan 
handvatten geven om de kinderen nog beter te kunnen laten leren. Dit gebeurt 

door middel van lesbezoeken en nabesprekingen. We doen dat samen met 
enkele scholen, onder andere in Amsterdam en Rotterdam. In Tilburg heeft een 

drietal basisscholen, Aboe el Chayr, Don Sarto en de Alm het traject ook 

doorlopen. 
Inmiddels zijn we op het punt beland dat alle collega’s lesbezoeken hebben 

gehad van een van de collega’s van Iliass. Op 19 november aanstaande komt hij 
naar school om alle gegevens, die hieruit verzameld zijn, met het team te 

bespreken. 
Op die dag vallen de lessen na het vijfde lesuur uit. 

 
Rapportvergaderingen 

Van dinsdag 12 tot en met donderdag 14 november 

hebben we de rapportbesprekingen. Deze starten elke 
middag om 13.30 uur. Dat betekent dat de lessen 

doorgaan tot en met het vijfde uur. 
Alleen op dinsdag 12 november valt voor een aantal 

leerlingen ook het vijfde uur uit, omdat we dan om 
12.30 uur beginnen. 

 
Oudergesprekken 

Op maandag 18 tot en met woensdag 20 november vinden de meeste 

oudergesprekken plaats. Deze gesprekken kunnen ook in de avond zijn. U 
ontvangt van de mentor een persoonlijke uitnodiging. In de 

eerste klas krijgen de ouders dan ook de uitslag van de TOA-
toets. Daarnaast zal bij een aantal mensen het te-laat-

komen worden besproken. Misschien is het handig als u 
hiervoor alvast eens in magister kijkt hoe uw zoon of dochter 

er voor staat, mocht u dat nog niet hebben bekeken. 
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Drones in de school 

De Cobbenhagenmavo wil kinderen uit groep 7 de kans 
bieden om kennis te maken met het mooie vak techniek, 

één van de richtingen waar ze later een keuze uit zouden 
kunnen maken. Naast het feit dat de kinderen zich kunnen 

oriënteren op een van de wegen die ze gaan bewandelen in 
hun leven, is het ook een mooie gelegenheid om eventueel 

talenten te ontdekken die de kinderen eerder nog niet van 

zichzelf kenden. Het project “drone battle” wordt in 
samenwerking met Future Mindz georganiseerd in de komende flexweek. 

 
Ouderkamer 

Sinds het begin van dit jaar kennen we in Tilburg-
Noord een ouderkamer Voortgezet Onderwijs (VO). 

Deze ouderkamer is voor ouders van leerlingen die op 
het VO zitten, en voor de ouders met kinderen op de 

basisschool, die zich voor willen bereiden op het 

voortgezet onderwijs. De ouderkamer is een ruimte 
waar ouders bij elkaar kunnen komen, wanneer hun 

kinderen in de klas zitten. Er worden allerlei activiteiten 
georganiseerd, van taallessen en computerlessen tot 

voorlichtingen. 
Ouders zijn elke maandagochtend van 09.30 – 11.00 

uur van harte welkom in de bibliotheek op het 
Wagnerplein. Bijgevoegd het programma van de 

ouderkamer voor november. Joyce, onze 

schoolbuurtmedewerkster verzorgt deze ochtenden. 
Het programma staat hiernaast. 

 
Vuurwerk 

Op dit moment is er weer volop vuurwerk in de winkels 
te krijgen. Het gaat dan om zogenaamd categorie-1-

vuurwerk. Dat mag volgens de wet het hele jaar 
verkocht en dus ook afgestoken worden. We hebben 

alle leerlingen geïnformeerd dat we als school geen 

onderscheid gaan maken tussen categorieën, we 
kunnen immers van een 

afstand niet zien of het 
legaal of illegaal is. In 

overleg met de politie 
zullen we binnenkort 

een kluisjescontrole doen. 
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