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Wat is daltononderwijs?
Daltononderwijs is een onderwijsconcept waarin zelfstandig werken, eigen keuzes maken en samenwerken de uitgangspunten zijn. Hoe je dat moet aanpakken, leer je als leerling snel op een daltonschool, ook als je niet op een dalton-basisschool hebt gezeten.

Het Coornhert is een daltonschool
Wat betekent dat?
Of je nou gymnasium, atheneum,
havo/vwo of préhavo doet, op elk
niveau zul je met daltononderwijs
te maken krijgen. Dat maakt het
Coornhert Lyceum bijzonder. De
eerste twee schooljaren volg je
naast de vakken uit je rooster vijf
daltonuren die zelf mag kiezen.

Op een
dalt
school m onveel din ag je
gen zelf
kiezen

Waar komt daltononderwijs
vandaan?
Daltononderwijs is genoemd naar
het dorp Dalton in Amerika, waar
de grondlegger van het systeem,
Helen Parkhurst, in 1920 voor het
eerst met dit onderwijsconcept
werkte. Parkhurst wilde af van het
destijds starre klassikale Amerikaanse onderwijssysteem. In haar
school kregen kinderen meer vrijheid en daardoor een meer actieve
leerhouding. De afgelopen 100 jaar
is het dalton-onderwijsconcept
uiteraard gemoderniseerd, maar de
basisprincipes zijn nog hetzelfde.

Kenmerken van het daltononderwijsconcept
Dalton is geen vaste onderwijsmethode, maar meer een pedagogische houding ten opzichte van
de leerlingen en de lesstof. Hoe
dat precies in de praktijk in z’n
werk gaat, kan per daltonschool
verschillen. Op een daltonschool
mag je veel dingen zelf kiezen.
Bijvoorbeeld in welke volgorde je
je ‘taken’ doet en of je alleen of
samen wil werken. In de specifieke
daltonuren kies je zelf met welk
vak je verder gaat en kun je extra
uitleg vragen aan een docent. De
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Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, wetenschap & technologie
aardrijkskunde, geschiedenis,
biologie, theater, tekenen en ruimtelijke vormgeving, muziek, lichamelijke opvoeding, mentorles en
mediawijsheid zijn de vakken die
in je standaardrooster staan. Voor
het gymnasium komt daar in de
eerste klas nog Latijn bij en Grieks
in de tweede klas.
Naast al die vakken willen we je
ook leren hoe je kunt nadenken
over je eigen (leer)gedrag. Maar
ook hoe je ondernemend en

docenten helpen je bij het plannen
van je taken en het maken van
keuzes. Langzaam word je steeds
zelfstandiger en leer je steeds
beter samenwerken. Uiteindelijk
doe je een gewoon eindexamen.

creatief kunt zijn. Dat je vooruit
kunt denken, kunt plannen en
weet wat de goede keuzes voor jou
zijn. En dat je goed kunt omgaan
met je klasgenoten en je docenten
en dat je midden in het leven staat.

Uitdaging en begeleiding
Daltononderwijs is: eigen verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig
te zijn en samen te werken. Vrijheid
om zelf te kiezen. Dat hoef je niet
helemaal alleen te doen. Goede
keuzes maken kun je leren. Je
mentor helpt je daarom met het
verstandig kiezen van je daltonuren.

Als je start op het vwo dan volg je
vanaf de eerste klas lessen op vwoniveau. Zit je in een havo/vwo- of een
préhavo-klas dan krijg je bij ons twee jaar
de tijd om naar het niveau te groeien dat
het beste bij je past.

Meer weten over daltononderwijs?
Informatie op de website van de
Nederlandse daltonvereniging
www.dalton.nl

Hoe dan ook; je kunt jezelf uitdagen als
het kan en je krijgt hulp en begeleiding
als je dat nodig hebt.

(Bron: www.devogids.nl + Daltononderwijs - Nederlandse Dalton
Vereniging)
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havo/vwo-brugklas

De volgende stap!

Ga je naar de brugklas? Dat is een grote stap die we op het Coornhert Lyceum
serieus nemen. We vinden het belangrijk dat je een school kiest die bij jou past.
Een plek waar jij je thuis voelt en waar je goed kunt leren. Op onze school weten
we wie je bent. Coornherters zijn nieuwsgierig, belangstellend, meelevend en we
luisteren naar elkaar. En in onze brugklassen zit je met niet meer dan 24 andere
leerlingen in de klas!

vwo-brugklas
Vanaf schooljaar 21-22 is het
Coornhert een daltonschool.
Voor jou als vwo-leerling betekent
dat dat er in de daltonuren ruimte
is om op school te werken aan extra
projecten of modules. Je krijgt als
leerling veel vrijheid om hier zelf
invulling aan te geven. Je krijgt
daar natuurlijk wel hulp bij van je
docenten en je mentor.
Als je voor het het gymnasium kiest,
dan heb je meteen vanaf het 1e jaar
Latijn.
Vanaf de eerste klas krijg je Cambridge-Engels. In de klas spreek je
met de docenten en je klasgenoten
alleen maar Engels. Zo leer je de
taal lekker snel! In de 5e klas kun
je dan een internationaal erkend
certificaat halen voor dit vak. En het

Met een havo of havo/vwo advies
van de basisschool word je op het
Coornhert geplaatst in een havo/
vwo-brugklas. In deze klas kun je
in twee jaar laten zien welk niveau
het beste bij je past: havo of vwo.
In de eerste periode van het
schooljaar krijg je les op havoniveau. Vanaf de eerste toetsweek
in oktober krijg je twee cijfers. Een
havo-cijfer en een vwo-cijfer. Dat
betekent dat er ook vragen op
het hogere niveau gesteld zullen
worden. Daar krijg je natuurlijk wel
eerst les in. Per vak wordt in het
schooljaar zeker drie keer getoetst
op het hoogste en het laagste
niveau. Zo dagen we je uit om te
laten zien wat je kunt.
Hoe goed je bent in rekenen, taal
en Engels toetsen we in alle brug-

klassen in de eerste periode van
het schooljaar. Als blijkt dat je hulp
nodig hebt, dan kun je een daltonuur kiezen voor ondersteuning. En
wil je juist beter worden in één van
de vaardigheden, dan kan dat ook.
Zo heb je wat je wilt leren zelf in de
hand.
In 1HV krijg je de kans om het
vak Latijn te leren kennen. In de
tweede helft van het schooljaar
kun je namelijk klassieke culturele
vorming (KCV) volgen. Daarmee
kun je overstappen naar
2 gymnasium!
In het eerste leerjaar kies je voor
een workshop. Dat kan zijn: dans,
hiphop, verhalen schrijven, sport,
robotica of iets totaal anders. De
keuze is aan jou.

Zo wordt je schooltijd ook een
leuke tijd. Met je mentor en de
peerleaders maak je er een heel
mooi jaar van!

De Coornhert havo
• 	Geeft leerlingen de gelegenheid om extra te oefenen
• 	Organiseert studieweekenden
voor de toetsweken om je te
helpen met voorbereiden
• 	Geeft lessen in motivatie en
mediation
• 	Heeft fantastische docenten
die havoleerlingen uitdagen
het beste uit zichzelf te halen
• 	Geeft je de kans naar een
hoger niveau te groeien

préhavo-brugklas
mooie is dat dat voor Frans en Duits
ook mogelijk is.
Wij zorgen ervoor dat de lessen
veelzijdig en motiverend zijn. We
vinden het belangrijk dat je als leerling in een veilige, vertrouwde groep
komt zodat je steeds beter kunt
laten zien wie je bent en wat je kunt.
We zijn er bijzonder trots op dat we
veel creatieve leerlingen hebben,
die samen topprestaties neerzetten
in toneel, muziek en dans.
Het Coornhert Lyceum heeft al
vanaf de oprichting in 1948 een
eigen gymnasium en een atheneum-opleiding. Samen vormen ze
de vwo-afdeling, met in elk leerjaar
een hechte groep vwo-leerlingen
vwo-docenten die elkaar goed
kennen.
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Het Coornhert vwo
•	Laat leerlingen die kiezen
voor tekenen, muziek of
drama uitblinken in deze
vakken
• Is een school binnen de 		
school
• 	Daagt leerlingen uit zich in te
zetten voor de school en voor
de andere leerlingen
• 	Leert leerlingen om het
podium te betreden
• 	Zorgt ervoor dat je veel kunt
kiezen in de daltonuren
• 	Daagt je uit om zelfstandig
en samen te leren

Met een mavo-havo-advies kom je op
het Coornhert in de préhavo- brugklas.
Je hebt twee jaar de tijd om te laten
zien of de mavo of de havo het beste
bij je past.
Op het Coornhert kun je veel zelf
kiezen. Welk daltonuur je wilt doen
bijvoorbeeld.
Alle brugklassers worden namelijk
getoetst in reken, taal en Engels. Als
blijkt dat je hulp nodig hebt, dan kun
je een daltonuur kiezen waarin je
extra hulp krijgt. Maar, je kunt ook
een daltonuur kiezen om beter te
worden in wat je al kunt. Zo heb je
het helemaal zelf in de hand.

Je krijgt les op mavoniveau in de eerste periode van het schooljaar. Vanaf
de eerste toetsweek in oktober krijg
je twee cijfers. Een mavo-cijfer en een
havo-cijfer. Dat betekent dat er ook
vragen op het hogere niveau gesteld
zullen worden. Daar krijg je natuurlijk
wel eerst les in. Per vak wordt in het
schooljaar zeker drie keer getoetst op
het hoogste en het laagste niveau. Zo
dagen we je uit om te laten zien wat
je kunt.
We willen dat je ook plezier hebt op
school. Daarom kiezen alle brugklassers in het eerste schooljaar een
workshop. Dat kan van alles zijn. Van
dans, hiphop, verhalen schrijven,
sport, robotica tot iets totaal anders.
De keuze is aan jou. Het wordt een
heel mooi schooljaar samen met je
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nieuwe klasgenoten, je mentor en de
peerleaders. Zo maak je van je schooltijd ook een leuke tijd!

De Coornhert préhavo
• Is klein en herkenbaar
•	Bereidt jou voor op de
toekomst door het vak
technologie en wetenschap
•	Krijg je de kans om op het
podium te staan
• 	Stelt samen met jou hoge
doelen op
• Helpt je je doelen te behalen
• Leert je om samen te werken

Het brugklas

ABC

A
I

J
Informatie over het
Coornhert lyceum kun je
vinden op:
www.coornhert.nl

Op de middelbare school
zeg je geen juf of meester
meer tegen de docenten.

K
Je krijgt je eigen kluisje. Handig
om je spullen in op te bergen. Zo
is je tas een stuk lichter!

Op het Coornhert krijg je een
speciale agenda: de daltonagenda. Niet alleen om je
huiswerk in op te schrijven,
maar ook om te leren plannen. De toetsen staan in
Magister, de digitale agenda.

G

H

Als het mooi weer is, gym je
lekker buiten. En in de
winter ga je met je klas
zeker een keertje schaatsen
op de ijsbaan in Haarlem.

Voor ieder vak krijg je
een andere leraar.

M

V
Bij ons op school mag
je zijn wie je bent. Wij
vinden het belangrijk
dat je je veilig voelt.

In de derde week van het
schooljaar gaan alle bruggers
op brugklaswerkweek. Zo
leert iedereen elkaar goed
kennen.

Mooie cijfers zijn natuurlijk
heel fijn. Maar we willen
ook dat je je happy voelt
op school.

L

U

De mentor is de belangrijkste leraar voor
jou. Hij of zij begeleidt jou en je klas het
hele jaar. De mentor houdt goed in de
gaten hoe het met je gaat.

Het komt weleens voor dat een les
uitvalt. De lessen voor de brugklassen worden altijd door een
invaldocent opgevangen. Heel
soms mag je eerder naar huis!

W
Elke brugklasleerling schrijft
zich in voor één workshop
per jaar. Er kan gekozen
worden uit onder andere
dans, hiphop, schrijven,
robotica of een stopmotionfilm maken.

X
De x-as hoort bij de y-as,
daarover leer je van alles
bij wiskunde.

C

B

T
Tekenen, theater en muziek
zijn de cultuurvakken van de
kunstvakken op het Coornhert.
De vakken staan in je rooster,
en je kunt na schooltijd ook
meedoen in het orkest of het
koor of aan een theaterproductie en het Open Podium. Of je
gaat luisteren en kijken naar je
klasgenoten. Het Coornhert is
een echte CultuurProfielSchool.

N
Op de middelbare school
krijg je nieuwe vakken zoals
wiskunde en wetenschap en
technologie.

S
Met je schoolpas kun je je
kluisje openen. Ook heb je
je schoolpas nodig om
naar een schoolfeest te
gaan.

Bij de conciërges kun je
terecht als je bijvoorbeeld
je kluispasje in je kluis
hebt laten liggen of als je
een lekke band hebt. Je
moet ook bij de conciërges zijn als je corvee hebt.

D
Daltonuren, keuzeuren,
dat hoort allemaal bij het
daltononderwijs van het
Coornhert Lyceum.

E

F
In de fietsenstalling heb
je een persoonlijke plek
voor je fiets. Handig, hoef
je nooit te zoeken!

Aan het einde van het
schooljaar maakt de theater-eindexamenklas met
bruggers een eindproductie.

P

O
De brugklas behoort tot de
onderbouw van de school.
Vanaf de vierde klas zit je in
de bovenbouw.

R
In je rooster kun je zien waar,
wanneer en van wie je les
hebt. En natuurlijk voor welk
vak je boeken in je tas moet
hebben.

Y
Op school ligt je telefoon in je kluisje of zit hij in de klas in de
telefoontas. Soms mag je hem in de les gebruiken van de docent.
Na de lessen kun je natuurlijk wel kijken op ons ons officiële
Instagramaccount @Coornhert Lyceum. En op Youtube vind je
filmpjes van de muziekavonden, het Open Podium en nog veel
meer. Je hoeft alleen maar Coornhert Lyceum in te toetsen..

PeerLeaders zijn bovenbouwleerlingen die speciaal
zijn opgeleid om brugklassers te begeleiden. Ze
helpen jou en je klasgenoten met alles wat je wilt
weten over school. Ze gaan
ook gezellig mee op kamp.

Q
Soms speel je in de klas een
quiz. Om de stof voor een
toets nog een keertje te
oefenen bijvoorbeeld. Leuk
en leerzaam!

Z
Na de zomervakantie is het
eindelijk zover. Je gaat naar
je nieuwe school!

Leerlingpanels, GSA, en LVO:
mee(r) doen op school!

(In)lezen

Hou je wel van een feestje en denk en praat je graag mee? Dan kun je genoeg doen
op het Coornhert Lyceum. Doe mee met één van de leerlingpanels of sluit je aan bij
de GSA of het LVO.

Verhalen over de
brugklas en tips voor
als het eindelijk zover
is. Hieronder vind je
een lijstje met boeken over de brugklas.
En vooruit, er staat
er eentje bij voor je
ouder(s)/verzorger(s).
(Die vinden het na-

Verhalen over de brugklas:
Hoe overleef ik de brugklas - Francine Oomen

ISBN: 9789045117676
Als Rosa naar de brugklas gaat, verandert er een heleboel in haar leven. Van
stoere achtste-groeper wordt ze brugpieper. Ineens heeft ze een stuk of
twaalf leraren in plaats van één. In plaats van een rugzakje met een boterhamtrommeltje erin, moet ze kilo’s boeken meesjouwen. Tel daar nog een
klas vol nieuwe kinderen en megaveel huiswerk bij op... Hoe overleeft ze dat
allemaal? Rosa’s vriendje Jonas zit nog in groep acht. Om hem alvast een
beetje voor te bereiden, e-mailt ze hem survivaltips.

Het leven van een loser – Jeff Kinney

melijk ook een grote

ISBN: 9789026125690
Bram vindt zijn leven maar lastig.Op de middelbare school moet hij zich
staande houden tussen kleine brugpiepers en volgroeide gorilla’s die zich
al scheren.

stap!)

Tessa in de brugklas - Diet Verschoor

Boeken vol met tips:
Survivalgids voor brugklas en
puberteit. Alles wat je weten
wil! - Caja Cazemier
ISBN: 9789021678931

Als (bijna) brugklasser verandert
er heel veel in korte tijd. Je school
wordt anders, je komt in nieuwe
klassen met nieuwe leraren, je
maakt nieuwe vrienden krijgt een
heleboel vakken en veel huiswerk.

Te slim voor de brugklas.
Wat denk je zelf? - Janneke
van Oorschot

ISBN: 9789463673785
Dit boek is voor al die slimme
kinderen die binnenkort eindelijk
naar de brugklas mogen of al in de
brugklas zitten. Ben of ken jij zo’n
slimmerik?

ISBN: 9789025105747
Populair zijn en bij een groepje horen, daar gaat het om, maar hoe leg je
dat uit? Door je kleding of door brutaal gedrag thuis en op school? Tessa
doet er hard haar best voor. Dorien, Tessa’s vriendin, zit er niet zo mee. Met
dat populair willen zijn, die heeft een heel ander probleem, namelijk een
moeder die zwanger is.

Lotte laat maar 2 - Chaos in de brugklas - Willeke Brouwer

ISBN: 9789026622984
Lotte vindt haar nieuwe school vet spannend, want haar BFF Tessa gaat
naar een andere school. Maar gelukkig blijkt de brugklas superleuk te zijn,
direct al vanaf de introductieweek. Maar wat trek je aan als er een modevlogster in je klas zit? En hoe moet het met die veel te grote rugzak? Het
leven is dus niet zo makkelijk. Gelukkig heeft Lotte haar puppy Pjotr, en
daar kan ze alles aan vertellen. Niet dat Pjotr luistert, maar toch.

Speciaal voor volwassenen met een kind dat
naar de brugklas gaat:
Eerste hulp bij bruggers - Ed Sekeris

ISBN:9789078196044
Een brugklasser lijdt een intens leven. In die zin is er helemaal niets veranderd sinds de tijd dat u zelf brugklasser was. Met de intrede van de puberteit komt er een einde aan de kindertijd. Het zelfbewustzijn ontwaakt en er
worden beslissingen genomen die belangrijk zijn voor de toekomst.

10

Leerlingpanels

GSA
Gender Sexuality Alliance

Op het Coornhert Lyceum mag je
meedenken en meepraten. We horen
graag wat je ergens van vindt. Een paar
keer per jaar komen uit elke klas van
elke afdeling leerlingen bij elkaar om te
praten over zaken die op school spelen.
Bijvoorbeeld pauzeplekken, de broodjes
in de kantine, toetsweken en alles wat
de leerlingen zelf inbrengen. En daar
wordt door de schoolleiding echt
naar geluisterd!

Deze groep leerlingen, vanaf de eerste
tot de zesde klas, organiseren samen
Paarse vrijdag, day of silence (tegen pesten) en de Valentijnsactie met rozen. Op
het Coornhert mag je zijn wie je bent.
En dit gaat niet alleen over je seksuele
voorkeur, maar ook over welke kleding je
wil dragen of welk geloof je hebt.

Op het
Coornhert
mag je zijn
wie je bent

LVO
Is de leerling-feestcommissie van de
school. Deze leerlingen hangen letterlijk de slingers op! Het LVO organiseert
bijvoorbeeld de brugklasfeesten en het
eindexamengala. Verder zorgt het LVO
ervoor dat rond 5 december twee
sinterklazen met pieten de brugklassen
bezoeken. En ze versieren de school met
kerst. Er zijn ideeën genoeg:
een zomerfeest bijvoorbeeld!
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De beste manier om je
klasgenoten te leren kennen
is om op werkweek te gaan!

Wist je dat…
•	Het Coornhert Lyceum dit jaar al 75 jaar bestaat?

ling-gesprekken. Je vertelt wat je doelen zijn, hoe
je ze wilt bereiken en welke hulp je daarbij nodig
hebt. Fijn als je zelf voor een groot deel kunt bepalen waar je beter in wilt worden.

Dat is dus al heel lang. En al die tijd heeft het
Coornhert al een eigen gymnasiumopleiding.

• 	Elke brugklas twee PeerLeaders heeft? Dat zijn
bovenbouwleerlingen die speciaal zijn opgeleid
om brugklassers te begeleiden. Zij weten precies
hoe het is om voor het eerst naar de middelbare
school te gaan.

• 	Er 181 mensen op het Coornhert werken: niet
alleen docenten, maar ook medewerkers van
de administratie, conrectoren, rectoren, coördinatoren, technische-onderwijs assistenten,
trajectbegeleiders, ondersteuningscoördinator,
conciërges, kantinemedewerkers, mediatheekmedewerkers en onderwijs-ondersteundende
medewerkers.

• 	Je gemiddeld 5000 stappen per dag in het
schoolgebouw zet?

• 	Het Coornhert niet alleen een CultuurProfielSchool is, maar ook een daltonschool? Hierover
kun je in dit magazine veel meer lezen!

• 	Dat je altijd een leesboek in je tas hebt? Als je
klaar bent met je werk of gewoon even rustig wilt
verdwijnen in een verhaal, dan kun je gewoon je
boek uit je tas pakken.

• 	Dat er na de zomervakantie een prachtig nieuw
deel aan het Coornhert gebouwd is? Bankjes,
werkplekken en een speciale pauzeplaats voor
brugklassers. En ook nog een grote mediatheek
én plekken om in stilte aan het werk te zijn. Met
heel veel licht en ruimte. (ja, ook wij kunnen niet
wachten tot de zomervakantie voorbij is!)

• 	Alain Clark, Peter van der Voort, Boudewijn de
Groot, Monique van der Werff en Steef de Jong
oud-leerlingen zijn?

• 	Er 1450 leerlingen op het Coornhert Lyceum
zitten?

• 	Er in en om het schoolgebouw 283 prullenbakken staan en hangen?

• 	Dat je twee keer per jaar aan je ouders/verzorgers
en je mentor presenteert hoe het met je gaat
op school? We noemen dat mentor-ouder-leerIn de derde week van het schooljaar gaan we met elkaar op werkweek. Maandag stappen we in
de bus naar Delden in Overijssel. Donderdagmiddag kom je moe en vol verhalen weer terug in
Haarlem.

Nieuwbouw

Verschillende schoolvakken komen op actieve wijze aan bod: via een fietspuzzeltocht naar een
molen (aardrijkskunde/ geschiedenis), vlottenbouwen (technologie en toepassing) touwtrekken (LO)
toneelspelen (drama), bingoën en nog veel meer leuke activiteiten. Want plezier hebben en samenwerken daar gaat het tijdens deze week om samen spelen, samen eten en samen zijn: zo leer je je
klasgenoten, je mentor en de PeerLeaders het beste kennen. En zij jou natuurlijk.
Je zult merken dat je klas na de werkweek echt jouw klas is geworden.
En waarschijnlijk heb je meteen nieuwe vrienden gemaakt!

PeerLeaders
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Op het Coornhert krijg je verschillende vakken. Voor veel van
Die vakken heb je spullen nodig. Hieronder vind je een boodschappenlijstje.
Stevige schooltas- Het is handig om een tas met meerdere vakken te kopen, want
dan kun je je spullen goed verdelen.
Stevige schriften. Voor enkele vakken heb je speciale schriften nodig, zoals je hieronder kunt zien:

Leren met een plan;
werken met de daltonagenda
Misschien heb je in groep 8 ook af en toe werk mee naar huis gekregen. Om alvast te
oefenen voor de middelbare school. Want daar hoort huiswerk er echt bij!
Op het Coornhert Lyceum werken we met de daltonagenda: een agenda om je huiswerk en toetsen in op te
schrijven en tegelijkertijd een planner. Zo leer je meteen hoe je je leerwerk en maakwerk voor thuis het beste
kunt verdelen.

Schriften met lijntjes, A5- of A4-formaat ( Je hebt in het begin +/- 12 schriften
nodig)
Schriften met hokjes, A4- formaat, hokjes van 1cm bij 1cm
Je hebt in het begin +/- 4 schriften nodig
Kaftpapier en etiketten- Om je tekstboeken te beschermen en van jouw naam
en het vak te voorzien. Koop vooral sterk kaftpapier. Je kunt ervan uitgaan dat je
misschien wel een boek ergens in het jaar opnieuw moet kaften. Kaftpapier kun je
versieren.
Rekenmachine - Het verplichte model is de Casio fx-82 ms. Deze rekenmachine
kun je kopen via Van Dijk of gewoon in een winkel. In het nieuwe schooljaar bestaat
ook de mogelijkheid de rekenmachine aan te schaffen via de leraar wiskunde.
Overigens werk je een deel van het jaar bij wiskunde zonder rekenmachine om de
rekenvaardigheden op peil te houden.
Geodriehoek- De beste geodriehoek is de buigzame, want die gaat het langst mee.
Pennen- blauw en zwart + rood en groen
Op de meeste toetsen mag je alleen maar met zwart en blauw schrijven. Zorg ervoor
dat je in ieder geval een zwarte of blauwe pen hebt die lekker schrijft.
Correctieroller- een roller is handiger dan een flesje met een kwastje.
Passer + Schaar + Lijmstift + Plakband
Etui- Voor je pennen, schaar, potlood, gum lijmstift, plakband ren geodriehoek.
Een aparte etui voor het vak teken met kleurpotloden, speciale grijze potloden en
een gum, is beschikbaar via school.
Sportkleding en sportschoenen- Bij Lichamelijke Opvoeding zijn veld- en zaalschoenen verplicht. Van de zaalschoenen mag de zool niet afgeven en zij mogen
uitsluitend in de zaal worden gebruikt. De veldschoenen moeten noppen of een
stevig profiel hebben. Voor de buitenlessen bevelen wij een trainingspak aan.
LET OP:
Op het Coornhert werken we met de daltonagenda. Een agenda waarin je je werk
goed kunt plannen. Een agenda hoef je dus niet te kopen!

Werken met de daltonagenda?
Tijdens de les krijg je van de docent huiswerk op. Dat noteer je in
je daltonagenda. Tijdens de studielessen van je mentor leer je met de
daltonagenda om te gaan. Met de
daltonagenda kun je namelijk niet
alleen je huiswerk noteren, maar
ook plannen wanneer je het gaat
maken. En dat is goed nieuws,
want zo ben je:
√ 	Baas over eigen tijd, omdat je
overzicht hebt over alles wat je
moet doen.
√ 	Gemotiveerder om te studeren,
want met duidelijk haalbare
doelen is het makkelijker om
aan je huiswerk te beginnen.
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√ 	Door leerwerk in kleinere
taken op te delen en steeds te
herhalen, leer je slimmer en
uiteindelijk sneller
√ 	Geconcentreerd aan het leren.
Als je weet wat je moet doen
en hoe lang, kun je makkelijker
verleidingen weerstaan.
Leren plannen en verantwoordelijk zijn voor je eigen werk, hoort
bij het daltononderwijs van het
Coornhert. Tijdens de studielessen
besteed je aandacht aan het plannen van huiswerk en toetsen en
heb je de vrijheid om te ontdekken wat het beste werkt voor jou.
Door het gebruiken en bijhouden
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van je schoolwerk in de daltonagenda, neem je zelf de verantwoordelijkheid voor je leertaken.
Verder werk je in de daltonagenda
met doelen die je in een periode wil
halen. Door terug te kijken hoe je
hebt geleerd, kun je zelf goed zien
of je je doel hebt behaald. En ook
wat er goed gaat en waar je nog
aan moeten werken.

Zo we
we sam rken
en a
jouw an
toekom
st!

Hij koos voor het Coornhert.

Twee keer!
In het kort
Renzo de Nijs is net als een
aantal collega’s, docent
én oud-leerling van het
Coornhert-gymnasium.
Hij koos twee keer voor het
Coornhert Lyceum om de
open sfeer en de ruimte voor
creativiteit.

Renzo de Nijs is niet de enige die twee keer voor het Coornhert
Lyceum koos. Op de foto staat hij tussen zeven andere oud-leerlingen
die terugkwamen naar het Coornhert om er te werken.

Hij ziet dat leerlingen goed
begeleid worden.

V.l.n.r. Dennis Horvath, Feline van der Zwaal, Mylène van der Meij,
Markus Postma, Bonnie Evers, Jana Grodecka, Renzo de Nijs en
Arend Kant (Siham ben Hadi staat helaas niet op de foto).

Dat het Coornhert een
daltonschool wordt, vindt
hij een groot pluspunt.
Renzo de Nijs staat met veel plezier voor de klas op het Coornhert.
Dat hij op onze school terechtkwam, is geen toeval. Hij kende het
Coornhert al heel goed. Hij zat hier
zelf op het gymnasium. Toen er na
zijn studie klassieke talen en geschiedenis een vacature vrij kwam
als docent klassieke talen, hoefde
Renzo niet lang na te denken.

Na de basisschool koos Renzo
bewust voor het gymnasium op
het Coornhert Lyceum. ‘De open
sfeer en de vrolijkheid trokken me
aan,’ vertelt hij. ‘Ook toen was er al
veel ruimte voor toneel en muziek
en hadden we die geweldige aula. Ik
heb hier een fijne schooltijd gehad.
Na mijn eindexamen heb ik met een
paar leraren contact gehouden.’

‘De sfeer is naar mijn idee niet
veranderd. Tekenen, muziek en
theater zijn nu eindexamenvakken.
Het zijn vakken die hier heel
serieus worden genomen. Dat
hoort bij de Coornhertcultuur,’
gaat Renzo verder.

Coornhert als daltonschool
Dat het Coornhert nu op weg is
een daltonschool te worden, juicht
Renzo toe. ‘Zelf mogen kiezen
waar je hulp bij nodig hebt of je
verdiepen in een vak waar je
goed in bent, stimuleert alleen
maar het beste uit jezelf te
halen,’ is zijn overtuiging.
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Op het gymnasium hoort Grieks
en Latijn bij het programma. Op
het atheneum en in 1havo/vwo
krijg je kennismakingslessen
Latijn. Dan kun je alsnog overstappen naar het gymnasium. ‘Of
je nu voor het atheneum of het
gymnasium kiest, het Coornhert
is een topschool. Je kunt bij ons
veel extra’s doen en je krijgt alle
kans om te ontdekken waar je
talenten liggen. Daar word je
alleen maar rijker van!‘

Vraag:
ben ik
wel een
daltonleerling?
Antwoord:
‘Ik zeg volmondig: ja! Wie wil nou
niet vaker zelf kunnen en mogen
beslissen over wat en hoe je leert.
Uiteindelijk zit je voor jezelf op
school. Het is heel fijn dat je extra
hulp kunt krijgen voor de vakken die
je het lastigst vindt. Bovendien leer
je bij ons goed hoe je je werk kunt
plannen. Want als je goed kunt

plannen, heb je daar de rest van je
leven iets aan.

Je krijgt daarnaast de mogelijkheid om beter te worden in
zaken waarin je geïnteresseerd
bent. Dat is toch geweldig!‘

Als je daarnaast ook nog meer
verantwoordelijkheid krijgt voor je
eigen ontwikkeling dan ben je na je
middelbareschooltijd ook gemotiDesmond Gods,
veerder om aan een vervolgopleiding docent wiskunde en
te beginnen. En kun je nadenken
mentor van 1HV
over hoe je je leven vorm wilt geven.

Zoveel te ontdekken op de middelbare school >>>
Nieuwe mensen, nieuwe omgeving en nieuwe vakken. Er is zoveel nieuws te leren!
Het vak Wetenschap & Technologie bijvoorbeeld. Of wiskunde en mediawijsheid
Henk Jan van ’t Zand geeft
wetenschap & technologie.
Voordat hij op het Coornhert
Lyceum terecht kwam als docent
natuurkunde, gaf hij les op een
technische school. Verder geeft hij
workshops robotica aan brugklassers. En hij is ook nog mentor van
een brugklas! Verder bespeelt hij
meerdere instrumenten, maar het
liefst trombone, zijn favoriete sport
is kitesurfen.

Wat leer je allemaal bij het vak
Wetenschap en Technologie?
‘Als het bijvoorbeeld over elektriciteit gaat, dan nemen we eerst
met elkaar de theorie door. Daarna
bouwen we een zenuwspiraal om te
kijken hoe elektriciteit in de praktijk
werkt. Toen het ging over beweging, hebben we muizenvalautoo
tjes gebouwd en een racewedstrijd
gehouden. Voor school heb ik
VR-brillen aangeschaft. Ermee experimenteren en onderzoeken wat
er allemaal mee kan, dat vind ik erg

leuk. Stel je voor dat je bij aardrijkskunde ineens op een vulkaan staat?
Of bij Frans midden in Parijs een
gesprekje voert over de Eiffeltoren?
Wat vind je zo leuk aan dit vak?
‘Technologie is enorm in ontwikkeling. Het is vaak niet eens zo
moeilijk om er hele gave dingen
mee te doen. Ik onderzoek altijd de
mogelijkheden. Ik wil leerlingen
enthousiast maken. Wie weet vind
je het wel heel leuk om later iets
met technologie te doen.

Feline van der Zwaal is wiskundedocent. Maar ze doet nog veel
meer. Ze werkt ook met honden.
Daarnaast is zij niet bescheiden
in haar enthousiasme als het gaat
om de kunst van nagels. Feline
heeft vroeger zelf op het Coornhert
gezeten, wiskunde was toen al haar
lievelingsvak. Je kunt namelijk
meteen zien of iets niet goed is en
daar leer je het snelst van.

Waarom? Omdat wiskunde geen
hoofdrekenen is, wiskunde is juist
het bedenken van de rekensom die
je zou moeten gebruiken. Eigenlijk
zijn de antwoorden dus niet eens
zo belangrijk, maar juist de manier waarop je een antwoord hebt
gevonden. Kortom, goed kunnen
hoofdrekenen is uiteindelijk niet
eens echt belangrijk. Soms is het
fijn, omdat je dan misschien sneller
klaar bent met de vragen.

Wat heb je eigenlijk aan wiskunde?
Wiskunde zit eigenlijk in alles wat
je doet. Jouw favoriete app op je
smartphone heeft nooit kunnen
bestaan als er geen wiskunde was.
Alle stoplichten in het verkeer staan
precies zó ingesteld op het aantal
passerende vervoersmiddelen dat
je niet te lang hoeft te wachten,
daar gaan flink wat wiskundige
rekensommen aan vooraf.
En wist je dat pakketbezorgers een
vooraf berekende route rijden?
Een route die met behulp van
wiskunde wordt bepaald en dus
het meest efficiënt is? Maar het
belangrijkste wat het vak aan ons
allemaal kan leren is het bedenken
van oplossingen bij problemen. Je
leert namelijk heel snel, logisch en
efficiënt nadenken. Eigenlijk kun
je wiskunde dus ook zien als een
manier om je analytische denkvermogen te trainen.
Moet je goed kunnen hoofdrekenen voor wiskunde?
In de brugklas is het fijn om uit je
hoofd te kunnen rekenen maar je
leert al vrij snel werken met de
rekenmachine.

Technologie & Toepassing

20

21

>>> Vervolg
Arjen Gutker de Geus geeft
lichamelijke opvoeding én mediawijsheid. Hij is al 22 jaar mentor van
een brugklas. De brugklaswerkweek
heeft hij dus al 22 keer meegemaakt.
Ook hij geeft hij verschillende workshops aan brugklassers.
Wat vind je leuker? Mediawijsheid
of lichamelijke opvoeding?
‘Op het Coornhert mag ik de ‘leukste’
lessen verzorgen. Mediawijsheid en
Lichamelijke Opvoeding! Werken
met je brein en met je lijf. Een perfecte combinatie, daarom kan ik echt
niet kiezen! Tijdens LO kan ik ontzettend genieten van het enthousiasme
en de vindingrijkheid. Samen tot
oplossingen komen en elkaar daarbij
helpen en stimuleren.

Sporten hoort erbij!

Natuurlijk doen wij ontzettend veel
leuke dingen tijdens gym, zowel
binnen als buiten. De geur van pas
gemaaid gras en sporten in het
ochtendgloren maakt mij altijd ontzettend blij. Zelf zwem ik veel (ook
in het koude water) en ik hou van
padel en badminton. Verder wandel
ik veel met onze hond Dobbie.
Bij Mediawijsheid werken we met
Office365, maken we met blockly
eenvoudige spelletjes en praten
we over de kansen en gevaren van
internet en sociale media. Eén en al
creativiteit dus. Zelf maak ik websites op WordPress en ben ik mij
aan het verdiepen in de metaverse.
Non-fungibele tokens en de blockchain worden volgens mij de toe-

komst. Inmiddels heb ik in OpenSea
al een rijk gevuld account. Ben jij al
actief in de metaverse?
Hoe lang werk je al op het Coornhert Lyceum?
Inmiddels fiets ik al 27 jaar vanuit
Velserbroek naar het Coornhert (en
weer terug natuurlijk). Mooi om te
zien hoe de school in ontwikkeling
is en zich aanpast aan de nieuwe
ontwikkelingen. Dat het Coornhert
een daltonschool wordt, vind ik top.
Er komt een verbouwing aan waarbij er mooie werkplekken gecreëerd
worden waar leerlingen met elkaar
in groepjes samen kunnen werken.
De school gaat echt met zijn tijd
mee.

Op het Coornhert hou je niet
alleen je hersenen in topconditie. Er valt genoeg te sporten.
Zo heb je drie keer in de week
lichamelijke oefening in het
rooster. Bij mooi weer sport je
lekker buiten op de sportvelden
aan de overkant van de school.
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En in de winter ga je met je
klas zeker een keer schaatsen
op de ijsbaan in Haarlem. En
verder heb je gym op school in
één van onze drie sportzalen.
Of misschien doe je wel oefeningen in onze speciale fitnessruimte.
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Naast het vak lichamelijke oefening valt er nog veel meer
te sporten. Doe mee met de
sporttoernooien waarbij we het
opnemen tegen elkaar of tegen
andere scholen. Of kies een
sportworkshop.

Laat je zien en horen!
Op het Coornhert vinden we kunst en cultuur
heel belangrijk. We zijn daarom een erkende
CultuurProfielSchool. Dat zie je al als je onze
school binnenkomt: aan de muren en in de
vitrines zijn kunstwerken van onze eigen leerlingen tentoongesteld. Tekenen, muziek en
drama staan in de hele onderbouw in het rooster
en in de bovenbouw kun je deze vakken kiezen
in je eindexamenpakket.
Kunstvakken zijn behalve leuk ook leerzaam.
Leren gebeurt niet alleen met je hersenen, maar
ook met je lijf en al je zintuigen. Je versterkt er
allerlei talenten mee. Creatief denken, samenwerken, jezelf presenteren, een publiek weten te
boeien; dat kan je in de toekomst goed van pas
komen!
Als je optreedt op één van de drie muziekavonden
dan heb je gegarandeerd een groot en enthousiast
publiek. Dan is er ook nog het Open Podium, twee
dagen volop toneel, dans, zang en cabaret. En de
grote schoolproductie niet te vergeten! Een theaterstuk of een musical helemaal gemaakt door en
voor leerlingen. Van de acteurs tot de techniek, de
kostuums en de grime.
Dat is nog niet alles! Aan het einde van het schooljaar kun je meedoen aan de brugklasproductie.
Die maak je samen met bovenbouwleerlingen die
drama als eindexamenvak hebben gekozen.
Sta je liever niet zelf in de spotlights, dan kun je achter de schermen ook een hoop doen. In de techniekgroep bijvoorbeeld. Zo zorg jij ervoor dat het licht en
geluid perfect staan afgesteld.
Komen kijken naar alles wat er op het podium
gebeurt, is natuurlijk altijd een goed idee!
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Cambridge Engels:
alles in het Engels
Als je op het Coornhert op het VWO
zit, dan word je voorbereid op het
Cambridge Advanced Exam. Dat is
echt geen ingewikkeld of ander soort
Engels. Ons doel is dat je als leerling
taalvaardig wordt. En een vaardigheid
moet je zoveel mogelijk oefenen. Daarom worden alle lessen in het Engels
gegeven.

‘I like Cambridge English
because we have to talk
English in class. I think that when
everybody talks English in class
that we can learn from our mistakes,
and we are able to have an English
conversation with a stranger. The
teacher is AMAZING! She explains
everything so great, and her
English is PERFECT!’
Kim Ferramola, 1Ga

Misschien lijkt dat best moeilijk en
spannend. Toch went dit heel snel.
Rond de kerstvakantie heb je dan vaak
enorme vooruitgang geboekt. Ineens
snap je wel wat er allemaal gezegd
wordt!

‘I like Cambridge English!
We have to speak
English the whole
lesson, but that’s no
problem.’ Tobias
Ammerlaan

‘I really like the way we
learn English. Because by
speaking English all the time,
you learn the language very
well.’ Fine Ragas, 2Ga

HELLO!
‘Hi my name is Romijn Graadt
and I’ve been following Cambridge
English at Coornhert Lyceum for 3 years
now. At first it was a big switch from primary
school to High School because all the lessons
were in English but after a few months I got the
hang of it and it became easier. The tests include a
lot of grammar and almost no words, which is different from the other languages we learn at Coornhert.
In my opinion Cambridge English is one of the best
ways to learn English. By making a lot of exercises in
class and practicing speaking English we learn the
grammar very quickly. I really enjoy English lessons because of the relationship I have with the
teachers. You have to have a good relationship with the teacher to feel comfortable
enough to speak English.’ Romijn
Graadt, 1Aa
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‘Cambridge
English is easy
and fun!’
Josephine van
Dijk, 2Ga

‘I learn much, but
sometimes it’s very
hard. The reason I do it,
it’s because I will learn
English very well.’ Pepijn Wijts 1Aa

Informatie voor ouders
Coornhert. Vorm je toekomst.
Het Coornhert Lyceum is een openbare
scholengemeenschap op vwo -, havo- en mavoniveau die voor alle groepen van de samenleving goed georganiseerd, persoonlijk en toekomstgericht onderwijs verzorgt. In onze eerste
klassen zitten gemiddeld 24 leerlingen.
In het hart van onze school klopt het daltononderwijs. Hiermee zijn we de enige school
voor voortgezet onderwijs in de regio.
Essentieel en universeel zijn hierin de pijlers
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid,
samenwerken, effectiviteit en reflectie. Vrijheid
in gebondenheid, door leerlingen (mede)
eigenaar te laten zijn van het eigen leerproces.
Dit alles in een veilige omgeving, waarin we
respect hebben voor elkaar en met plezier
samen leren. Bovendien zijn we een erkende
CultuurProfielSchool. Tekenen, drama en
muziek zijn eindexamenvakken.
We zijn duidelijk. We hebben heldere regels
die voor iedereen gelden. We zijn een grote
school die voor iedere afdeling een coördinator
en conrector als aanspreekpunten heeft. De
brugklassers hebben de beschikking over een
eigen kantine, om in rust en ruimte te kunnen
wennen aan hun nieuwe omgeving.

Dal to

nond
duid erwijs,
e
perso lijk,
onlijk
,
plezi
er

We zijn persoonlijk. We zién elke leerling.
Onze mentoren begeleiden de klas als groep
en ook élke leerling apart. In de brugklas worden zij geholpen door onze intern opgeleide
PeerLeaders: ervaren bovenbouwleerlingen die
als geen ander weten hoe het was om voor het
eerst naar het voortgezet onderwijs te gaan.
Daarnaast betrekken we graag de ouders, met
wie we in mentor-ouder-leerling-gesprekken
gezamenlijk het pad van de leerling bespreken.

Plezier zien wij als een cruciaal ingrediënt

voor onze school om optimaal te presteren en
het beste in elke leerling naar boven te brengen. Plezier leidt tot resultaat.
Wat levert het op?
Met oog voor elke individuele leerling en diens
mogelijkheden stellen we elke leerling in staat
zijn/haar talenten ten volle te benutten. Met
sterke toekomstgerichte onderwijsprogramma’s die de nieuwe generatie klaarstomen op het gebied van technologie,
maatschappelijke innovatie en cultuur.
Binnen de duidelijke kaders van het
daltononderwijs waarin leerlingen
‘leren leren’, treden onze leerlingen
zelfbewust, kundig, maatschappelijk
betrokken en open de
toekomst in.
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Emoh Coester,
mentor van
1 atheneum:

Jeroen Oudendijk,

‘Als mentor zorg ik dat je je op
school op je plek voelt. Ik help
je bij het plannen en leren leren.
En ik zorg dat er een fijne sfeer
is in de klas en dat iedereen
weet waar ‘ie aan toe is. Dit is
belangrijk, want als je je fijn
voelt leer je beter en kun je
worden wie je wilt zijn.’

conciërge en
ict-medewerker:

‘Lekke band, kluispas
vergeten of je laptop doet
raar? Ik ben er, samen met
mijn collega’s van het conciërgeteam, om jou te
helpen! Je herkent ons
aan onze rode trui.’

Peerleader

Anneke Immink,

medewerkster leerlingadministratie:
‘Kom je bij ons aan de balie
met een vraag, wij beantwoorden die graag!’

Natasja Booij,
coördinator klas 1:

Juliette Scheepe,
mentor van 1 pré-havo:
‘Op het Coornhert mag je jezelf zijn en ontwikkel je je eigen
talenten. Zo kun je ook buiten
de lessen verschillende activiteiten kiezen waardoor je nieuwe
dingen leert die jij leuk vindt!
Ook kies je bij ons daltonuren. Daar help ik je natuurlijk bij.’

Tia Pennock (6V),

‘Ik heb het al bijna 14 jaar
erg naar mijn zin op het
Coornhert. Als jij met net
zoveel plezier naar onze
school komt als ik, dan zit je
helemaal op
je plek!’

Sonja Siddré,
conrector klas 1 + 2:
‘Mijn dag is goed als ik in de
pauze door de school loop
en brugklassers groeten me
vriendelijk en we hebben een
leuk gesprek.’

‘Ik weet nog hoe het was
toen ik naar de eerste ging.
Daarom ben ik nu PeerLeader.
Ik ga mee op werkweek en
met uitjes en ik leer je echt
goed kennen. Daardoor
ontstaat er een band en
is er vertrouwen.’

Paul Bekker,
mentor 1 havo/vwo:
‘Elke leerling is uniek. Als
mentor kijk ik samen met
jou naar de leerweg waarin jij
je prettig voelt. Dit kan van alles zijn. Zo kan het ene vak wat
makkelijker gaan, dan het andere. Als mentor help ik je dan
om je sterke punten te ontdekken, zodat je die kunt
inzetten om succesvol
te zijn.’

