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Nieuwsbrief 
 

De Cobbenhagenmavo                               juli 2021, jr 12 - no 6 

 
Bijzonder jaar 

In deze laatste nieuwsbrief van dit bijzondere schooljaar kunt u de belangrijkste 
zaken van de laatste schoolweken vinden. Een schooljaar waar aan eenieder een 

enorme hoeveelheid flexibiliteit en aanpassingsvermogen werd verlangd. 
Gelukkig hebben we de laatste schoolweken in ieder geval met alle leerlingen 

kunnen doormaken en kunnen we met z’n allen weer een beetje voelen hoe het 
ook al weer was. We zijn er nog niet, maar we hebben er in ieder geval het 

beste van proberen te maken. Nog een paar weken en dan hopen we dat 
iedereen wat rust kan vinden. Omdat we het afgelopen jaar nauwelijks  leuke 

dingen met de leerlingen hebben kunnen doen en het nu met de maatregelen 
weer mag, hebben we in de komende weken voor 

alle leerlingen nog drie activiteiten gepland: de 

Efteling, een sportactiviteit en een derde activiteit. 
Deze laatste komt terug verder in deze nieuwsbrief. 

Omdat het gewone schooldagen zijn is elke activiteit 
voor elke leerling verplicht. De normale regels 

omtrent verlof vragen gelden dan ook op deze 
dagen. 

 
Examens 

Deze week vindt de derde ronde plaats van de 
examens. Een klein aantal leerlingen maakt daarvan 

gebruik om nog te kunnen slagen, een even groot 
aantal probeert een cijfer te verbeteren of heeft het 

examen over drie periodes verspreid. 
Tot nu toe zijn er van de 79 leerlingen al 73 geslaagd 

en dat is in deze tijd toch wel een bijzonder knappe 

prestatie. We wensen de herkansers nog veel succes. Hopelijk kunnen we ook 
aan hen het diploma overhandigen op onze diploma-uitreiking. 
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Proefwerkweek 

Voor alle andere leerlingen is het deze week proefwerkweek. De derde klassen 

zijn begonnen op dinsdag (6 juli), klas 2 op woensdag (7 juli) en klas 1 begint 
op donderdag (8 juli). Ook hen wensen we veel succes met de laatste loodjes. 

De laatste dag van de toetsen is maandag 12 juli. 
 

Andere activiteiten 
Dinsdag 13 juli is er voor alle klassen (1 t/m 3) een activiteit. 

Klas 1 heeft in en rond de school Crazy 88, klas 2 gaat naar het safaripark van 
de Beekse Bergen en klas 3 gaat “glow-in-the-dark midgetgolven” bij Dolfijn. 

Hiervoor zullen de leerlingen nog een aparte brief ontvangen, met de precieze 
tijden en waar ze moeten zijn. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Woensdag 14 juli is er een sportdag voor alle leerlingen van klas 1 t/m 3. 
De leerlingen moeten op school komen in hun sportkleding, er is geen ruimte om 

om te kleden.  
Klas 1 start om 8:30 uur en is klaar om 10:30 uur. 

Klas 2 start om 11:00 uur en is klaar om 13:00 uur. 
Klas 3 start om 13:30 en is klaar om 15:30 uur. 

 
 

 
 

Donderdag 15 juli 

Inzage in de proefwerken tussen 8.30 en 9.00 uur, volgens onderstaand 
schema:  

 

VERDELING LOKALEN en DOCENTEN  

Lok  Docenten  vakken  Lok  Docenten  vakken  

331  BLJ  ict, wi  431  WIA - NIJ  ne  

332  AMY – BRX  fa  432  RAE - HSM  du, en  

334  DRB – VRO  ak  433  BME  du, wi, ne  

336  KAS – SIM  gs, ne  434  SEM - SPM  ns, ns1, ns2  

337  OOL – SHM  bv, tn  435  SEB - BTR  en  

338  GYM - ELS  ec  437  SHD - WOM  wi, re, ict  

      438  HGY  bi  

      439  LTY  lb  
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De diploma-uitreiking voor de leerlingen van klas 4 start om 19.00 uur. De 

geslaagden hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen. Vanwege de 
maatregelen is het niet mogelijk dat leerlingen uit andere leerjaren daarbij 

aanwezig zijn. 
 

Vrijdag 16 juli 
Rapportvergaderingen klas 3. 

De leerlingen van klas 3 worden vanaf 13:00 uur gebeld of ze wel of niet over 
zijn.  

 
Maandag 19 juli 

De herkansingen van deze periode worden, zoals elk jaar, verschoven tot na de 
laatste toetsweek van de huidige 3e-klassers in klas 4 in het komende 

schooljaar, in die herkansingsperiode hebben de leerlingen dan recht op twee 
herkansingen. Maar vanwege de uitzonderlijke situatie dit jaar krijgen de 

leerlingen een extra herkansing voor een PTA-werk. Deze herkansingen worden 

op deze dag (19 juli) afgenomen. Deze dag wordt tevens gebruikt om leerlingen 
gemist PTA-werk in te laten halen. In individuele gevallen kan het voorkomen 

dat een leerling ook op andere dagen nog werk moet inhalen. 
Daarnaast zijn er op deze dag in de ochtend de rapportvergaderingen van klas 1 

en 2. Daarna worden de leerlingen gebeld of ze wel of niet over zijn. 
 

Dinsdag 20 juli 
We gaan met alle leerlingen, onder begeleiding naar 

de Efteling. Alle ouders en leerlingen zijn hierover 
reeds geïnformeerd. Het is een verplichte activiteit 

en leerlingen die verlof willen hebben voor het 
offerfeest moeten hiervoor op de gebruikelijke 

manier, met een gele kaart, verlof aanvragen. 
Normaal proberen we met zo’n dag rekening te 

houden, maar dat is dit jaar niet gelukt, zeker 

omdat voor een aantal leerlingen nog niet duidelijk 
is op welke dag dit feest valt. De activiteit wordt dit 

jaar betaald uit de ouderbijdrage. 
 

Woensdag 21 juli  
Inleveren boeken.  

Aan het begin van het schooljaar heeft de firma Iddink een aantal boeken bij je 
thuis afgeleverd en in bruikleen gegeven. Deze boeken moeten 

nu aan het eind weer worden ingeleverd. Iddink komt daarvoor 
naar school op woensdag 21 juli. De leerlingen van het 

Cobbenhagenmavo moeten hun boeken inleveren beneden 
in de aula van de mavo.  
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Je krijgt van de firma Iddink een mail met daarin een overzicht van de boeken 
die je moet inleveren, de precieze inlevertijd en informatie over het 

inleverproces. In de mail staat ook een code die je moet uitprinten. Lukt dat 

thuis niet, dan kun je hem op school uitprinten voordat je je boeken inlevert. 
Indien je zelf niet kunt op het aangegeven tijdstip, vraag dan je vader, moeder, 

broer, zus of vriend(in) om jouw boeken in te leveren.   
 

  

van  tot  afdeling  

8:30  10:10  Klas 4  

10:10  11:15  Klas 1   

11:15   13:25 

Klas 2  

let op, Iddink heeft pauze 
van 11:50 -12:20  

13:25  15:00  Klas 3  

  

Donderdag 22 juli  
Afsluiting schooljaar. 

14:00 uur: Rapport ophalen en afsluiting van het schooljaar met de mentor. 
  

Kluissleutels  

Het spreekt vanzelf dat je aan het eind van het schooljaar je 
kluisje opruimt en leegmaakt. Iedereen moet het deurtje van 

zijn kluisje tijdens de vakantie open laten staan om het kluisje 
te kunnen luchten.  

Leerlingen die van school gaan moeten hun kluissleutel 
inleveren bij de receptie.  

Alle andere leerlingen kunnen hun sleutel gewoon in hun bezit 
houden en kunnen volgend schooljaar weer gebruik maken van hetzelfde 

kluisje.  
Denk er aan: je deurtje open in de vakantie!!  

  
  

Doubleurs  
Ouders van leerlingen die afgewezen zijn en ouders van leerlingen met wie 

nader overleg nodig is, worden zo spoedig mogelijk na de rapportvergaderingen 

opgebeld door of namens de afdelingsleiding, uiterlijk vóór woensdag 21 juli, 
14.00 uur.  

Bent u voor deze tijd niet gebeld, dan kunt u er vanuit gaan 
dat uw zoon/dochter over is. (u kunt echter geen rechten 

ontlenen aan het feit dat u niet gebeld bent) Vanzelfsprekend 
op voorwaarde dat u bereikbaar bent op het nummer dat op 

school bekend is. U wordt dringend verzocht niet zelf contact 
op te nemen over de overgangsbeslissing.  
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Schoolverlaters  
Leerlingen die de school verlaten dienen voor maandag 26 juli schriftelijk door 

de ouders bij de afdelingsleiding te worden afgemeld.  

  
  

Start nieuwe schooljaar  
Het schooljaar 2021/2022 start voor de leerlingen op dinsdag 7 september. De 

regelingen rondom het begin van het schooljaar staan in het 
mededelingenboekje, dat bij het rapport wordt uitgereikt. 

  
  

De medewerkers van de Cobbenhagenmavo wensen iedereen een fijne 
zomervakantie toe!  

  
 

  
 

 

 


