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Aardbeving Turkije en Syrië 

Op dit moment zijn we allemaal opgeschrikt door de enorme aardbeving die 

zich een paar dagen geleden in Turkije en Syrië heeft voltrokken. 
Natuurrampen zijn altijd verschrikkelijk, maar deze raakt een aantal 

leerlingen en collega’s van ons persoonlijk. Ze hebben er bijvoorbeeld familie, 
vrienden of kennissen wonen en verkeren veelal nog in onzekerheid of zij de 

ramp al dan niet ongeschonden zijn doorgekomen. Vanaf deze plaats leven 
we van harte mee. De leerlingenraad heeft aanstaande donderdag en vrijdag 

een actie bedacht om geld in te zamelen. Er worden dan in alle pauzes tegen 
betaling muzieknummers gedraaid. Bij de conciërge is er de mogelijkheid om 

via een QR-code een donatie te doen. Alle hulp is welkom en we wensen 

iedereen heel veel sterkte toe. 
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Rijke schooldag 
Na de carnavalsvakantie kunnen leerlingen meedoen 

aan de activiteiten van de rijke schooldag. In 
samenwerking met de gemeente, Cist en onze 

cultuurcoach van Tilburg Noord, Curtley Mooring, 
hebben we een programma van acht weken kunnen 

ontwikkelen. Er zijn vijf verschillende thema’s: 

Drama, beeldend, sport (boksen), muziek en het 
Ontdekstation. Deze week is er steeds in de grote 

pauze een moment waarop de leerlingen meer 
informatie krijgen over de workshops. De activiteiten 

vinden voornamelijk op school plaats (behalve sport 
en het Ontdekstation), altijd op dinsdag na de lessen. 

Alle leerlingen van onze school kunnen zich ervoor 
inschrijven. 

De leerlingen die zich inschrijven voor de 

acteerlessen kunnen ook meedoen op dinsdagavond 
in de IJpelaar. Samen met Mocro Maffia-acteur Soufiane Moussouli wordt daar 

gewerkt aan een voorstelling. Drie leerlingen hebben zich hiervoor inmiddels 
aangemeld. Mocht je denken dat het ook iets voor jou is, dan kun je daar eens 

gaan kijken. 
 

Filmpjes 
Een brief van onze vestigingsdirecteur, Dhr. Verschuren:  

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 

Zorg, verantwoordelijkheid en respect naar elkaar zijn belangrijke waarden 
die wij hebben vastgelegd in onze gedragscode. Een document dat iedere 

leerling bij de aanmelding op school heeft ondertekend. Helaas worden deze 
waarden soms vergeten, ook bij ons op school. Recent hebben wij te maken 

gehad met vechtpartijen op school, waar u mogelijk van heeft gehoord of 

beelden van heeft gezien. Helaas tasten deze gebeurtenissen en de 
filmopnames die door sommige leerlingen vervolgens hiervan werden 

gemaakt, het gevoel van veiligheid op school aan. Wij willen een veilig 
schoolklimaat bieden en vinden dit gedrag zeer kwalijk en dit heeft onze 

grote zorg. 
 

Uiteraard zijn er gesprekken gevoerd met de betrokken 
leerlingen en hun ouders en zijn er maatregelen 

genomen waar dit passend was. Het filmen en 

verspreiden van beeldmateriaal rondom deze 
gebeurtenissen is echter erg ongrijpbaar en hierin doen 

we dan ook een beroep op u als ouders.  
 

Wij vertrouwen erop dat ook u wilt dat onze school een 
veilige plek voor alle kinderen blijft. Het maken 
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van filmpjes van onveilige gebeurtenissen en deze vervolgens massaal 
verspreiden via social media helpt zeker niet in het vergroten van het gevoel 

van veiligheid. Uiteraard spreken wij hierover met onze leerlingen in de 
lessen en in de dagstarten. Wij vragen aan u als ouders/verzorgers om ook 

dit gesprek met uw kind(eren) te blijven voeren. Wanneer een mede-leerling 
in een onveilige situatie terechtkomt, haal je hulp van een volwassene en 

pak je niet je telefoon om alles vast te leggen. 

Op deze manier kunnen we samen blijven werken aan een prettig 
schoolklimaat waarin iedereen zich zo veilig mogelijk voelt. 

 
Namens de schoolleiding, met hartelijke groet, 

 
 

Ronald Verschuren 
vestigingsdirecteur Cobbenhagenlyceum en Cobbenhagenmavo 

 

Webinar GGD 
 

 
 
Ouderavond vakkenpakketkeuze klas 3 

Dinsdag 14 februari is er een gemeenschappelijke ouderavond voor 

de ouders van de leerlingen van klas 3. In deze bijeenkomst staat het 
kiezen van het vakkenpakket voor klas 4 centraal. Alle ouders hebben 

hiervoor een uitnodiging ontvangen, waaraan een strook hangt, die 
ingeleverd moet worden. Zo weten we hoeveel ouders er ongeveer 
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komen. De bijeenkomst start om half zeven en duurt waarschijnlijk maximaal 
een uur. 

 
Vacatures 

Zoals u weet hebben we een paar weken geleden afscheid 
genomen van een paar collega’s die hun carrière op een 

heel andere plaats wilden verder gaan. We hebben voor de 

meeste uren gelukkig vervanging gevonden, maar op dit moment hebben we 
helaas nog niet alles kunnen invullen. Zo staan er nog uren beeldend, techniek 

en ICT vacant. Mocht u iemand weten of bent u iemand die ons kan helpen, dan 
nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen. Het is erg 

vervelend dat we steeds een aantal lessen van het rooster niet in kunnen vullen. 
Hierover hebben we inmiddels vragen van een paar ouders gehad en het is ook 

besproken in de ouderraad. Op dit moment heeft een aantal leerlingen iets 
minder lessen in de week dan die op het rooster staan. Een leerling moet 

volgens de wet in zijn schoolloopbaan in vier jaar tijd een aantal lessen gehad 

hebben. Gelukkig hebben we altijd meer lessen op het rooster staan dan formeel 
gegeven hoeven te worden, dus op dit punt hoeven we ons gelukkig geen 

zorgen te maken. Desalniettemin blijft het voor dit moment vervelend dat we 
niet alles in kunnen vullen. Vooral het feit dat het doe-vakken zijn. Het is 

immers heel erg belangrijk om tussen alle theorie ook met andere dingen bezig 
te kunnen zijn. 

 
Rekentoets 

Omdat er regelmatig vragen komen over dit onderwerp is het misschien nuttig 

hierover iets in de nieuwsbrief te zetten. 
De minister heeft besloten dat alle leerlingen die geen wiskunde in hun pakket 

hebben een rekentoets moeten maken. Als je deze toets niet maakt, dan kun je 
geen diploma krijgen. Het gekke is dat je de toets alleen maar gemaakt hoeft te 

hebben, het resultaat telt niet. Maar op de vervolgopleidingen van het MBO is 
vaak de eis dat de rekentoets met voldoende resultaat moet worden afgelegd. 

Dat betekent, dat als je hem bij ons in klas 4 met een 

voldoende afsluit, je daar kunt laten zien dat je hem 
beheerst en dan hoef je hem daar niet meer te maken. 

Het is dus wel handig als je hem in de vierde bij ons met 
voldoende resultaat aflegt. 

 
 

Activiteitenweek 2 
Volgende week (13 februari t/m 17 februari) vindt onze tweede activiteitenweek 

plaats. In deze week zijn er geen lessen, maar allerlei activiteiten. Door deze 

activiteiten proberen we onze leerlingen kennis te laten maken met allerlei 
zaken die belangrijk zijn voor het latere leven in de maatschappij. Hiervoor is 

het nodig om erop uit te gaan. Verschillende activiteiten zijn dus buiten de 
school. Er zijn ook activiteiten waar we iemand van buiten naar binnen de school 

halen. Op het programma staan onder andere de volgende zaken: 
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Klas 1: 
- MOVE your world 

- Veiligheid 

- LocHal Tilburg 
- Hokjesdenken 

- Sport 

- Muurschildering project Tilburg Noord 
- Maskersproject  

- Mentormomenten 

 
Klas 2: 

- Stadsrondleiding Tilburg  
- Excursie Eindhoven 

- Sport  

- LocHal Tilburg ( Boekenroof)  
- Yuverta 

- Muurschildering project Tilburg Noord 

 
Klas 3: 

- Maatschappelijke stage en presentatie hiervan 

- Beroependag 
- Bezoek ROC 

 
Klas 4: 

- Bezoek rechtbank Den Bosch 

- Presentatie ROC  
- Extra les Wiskunde, PTA Nederlands, geschiedenis en Frans  

- LO2-stage  

- Bezoek Rooi Pannen 
- Excursie Rotterdam (Kunsthal voor de leerlingen die bevo hebben en voor de rest van 

de leerlingen een bezoek aan het Maritiem Museum) 

 
We hebben er dit keer voor gekozen om al deze activiteiten niet in Zermelo 

en Magister te zetten. Leerlingen en collega’s zullen daar alleen zien dat er 
die dag activiteiten zijn. Alle leerlingen ontvangen per klas een overzicht, 

waarin precies staat wanneer ze waar moeten zijn. Voor diverse activiteiten 
die buiten school plaatsvinden en die extra toelichting behoeven, krijgen 

ouders en leerlingen een aparte brief. 

 
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de mentor. We 

wensen iedereen uiteraard een hele leerzame activiteitenweek en daarna een 
fijne carnavalsvakantie. 

 
 

 


