SCHOOLGIDS
2020-2021

Voor u ligt de schoolgids van het Coornhert Lyceum. De gids is
verbonden aan onze website, u ziet de verwijzingen in de tekst.
Op het Coornhert werken we vanuit de humanistische mensvisie van
D.V. Coornhert (1522-1590), de filosoof waar onze school naar
vernoemd is. Wij zien de school als een veilige oefenplaats waarin
leerlingen mogen leren met vallen en opstaan. We zijn een brede
school waarin ieders mogelijkheden en talenten ertoe doen, waarin
we elkaar nodig hebben om goede resultaten te halen en elkaar
stimuleren door kennis en ervaringen met elkaar te delen.
We nodigen ieder lid van onze schoolgemeenschap uit om in 20202021 vorm te geven aan die slogan. Juist nu is het van belang om
oog te hebben voor elkaar en naar de ander om te kijken.
Een fijn schooljaar gewenst,
B. Boensma, N. Groen
rectoren

Onze slogan is
‘samen werken
aan jezelf op het
Coornhert’.

Wie is wie

Voorwoord

BESTE OUDERS EN LEERLINGEN,

SCHOOLLEIDING
Rector

mw. N. Groen

n.groen@coornhert.nl

Rector a.i.

hr. B. Boensma

b.boensma@coornhert.nl

Conrector vwo

hr. G. Creyghton

c.creyghton@coornhert.nl

Coördinator vwo klas 3

mw. S. Klesser

s.klesser@coornhert.nl

Coördinator vwo klas 4, 5 en 6

mw. E. van Galen

s.klesser@coornhert.nl

Conrector havo

mw. A. de Wit

a.dewit@coornhert.nl

Coördinator havo klas 4 en 5

mw. Y. de Boer

y.deboer@coornhert.nl

Coördinator havo klas 3

mw. S. Andrea

s.andrea@coornhert.nl

Conrector mavo klas 3 en 4

hr. L. Postma

l.postma@coornhert.nl

Coördinator mavo klas 3 en 4

mw. B. Evers

b.evers@coornhert.nl

Conrector eerste en tweede klas

mw. S. Siddré

s.siddre@coornhert.nl

Coördinator eerste klas

mw. N. Booij

n.booij@coornhert.nl

Coördinator tweede klas mavo-havo

mw. D. Ploeger

d.ploeger@coornhert.nl

Coördinator tweede klas
havo-vwo, atheneum en gymnasium

mw. S. Klesser

s.klesser@coornhert.nl

VERZUIM COÖRDINATOR
mw. B. Evers, b.evers@coornhert.nl

ANTIPEST COÖRDINATOR
mw. S. van den Berg, s.vandenberg@coornhert.nl

LEERLINGENBEGELEIDING & ZORG
INHOUD:
Wie is wie
Praktische zaken

mw.
mw.
mw.
mw.

S. van den Berg, (zorgcoördinator en dyslexie) s.vandenberg@coornhert.nl
R. Geerlings, (trajectbegeleider) r.geerlings@coornhert.nl
M. Houtman, (dyslexiebegeleider) m.houtman@coornhert.nl
J. Kruijer, (trajectbegeleider) j.kruijer@coornhert.nl

Doelen van het onderwijs
Onderwijsresultaten
Begeleiding
Lesuitval

VERTROUWENSPERSONEN
hr. N. Maarseveen, n.maarseveen@coornhert.nl
mw. R. Bennekers, r.bennekers@coornhert.nl

Onderwijsprogramma
Niveaubepaling
Lessentabellen
Ouderbijdrage
Leerlingenparticipatie
Dunamare Onderwijsgroep
Anti-pestbeleid
Werken aan verbeteringen

Overige namen en functies vindt u op
onze website. U kunt ons
mailen via info@coornhert.nl.
Wij zorgen dan dat uw
mail bij de betreffende
persoon terecht komt.
Of bellen op 023-5121616
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• Eigenaarschap; voor leerlingen
in het doorlopen van een leerproces, het zelf vinden van een
passende manier van leren, voor
leraren en onderwijsondersteuners
in het zelf vormgeven en uitvoeren
van hun lessen en taken.

• Creativiteit; in het ontwerpen,
vormgeven en presenteren van
eigen werk en in het vinden of
construeren van oplossingen voor
vraagstukken waarbij een eigen
weg gevonden moet worden.

Doorstroompercentage
94%
90%
91%
95%
93%
98%

h4

ONZE COORNHERT
COMPETENTIES

• Zelfstandigheid; in het nemen
van verantwoordelijkheid voor
een eigen taak, in de onderlinge
verwachting dat een opdracht naar
behoren wordt uitgevoerd, ook als
daarop niet wordt gecontroleerd.

Leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 5
Leerjaar 6

h3

• een erkende CultuurProfielSchool
• drie opleidingen: mavo, havo en
vwo (atheneum en gymnasium)
• één brugperiode gedurende de
eerste en tweede klas waarbij
gemengde niveauklassen zijn in
1mh, 1hv, 2mh en 2hv
• aparte atheneum en gymnasiumklassen vanaf de eerste klas

DOORSTROOM PER LEERJAAR EN PER NIVEAU

th2

• Samenwerking; in het samen
leren en werken aan een resultaat.

We werken binnen de afspraken warme overdracht samen met de andere
Haarlemse scholen voor PO en VO. Met de basisscholen waar onze leerlingen
vandaan komen, hebben de conrector en de coördinator van de eerste klassen
regelmatig persoonlijk contact.

th1

WIJ KENMERKEN ONS
DOOR

INSTROOM

t4

Het Coornhert Lyceum is een school die alle leerlingen optimale kansen geeft
om het voor hen hoogste haalbare diploma te behalen. Het onderwijs is
gericht op doelmatig, actief en zelfstandig leren, waarbij recht wordt gedaan
aan de verschillen tussen de leerlingen. De school streeft daarom voortdurend
naar een gedifferentieerd onderwijsaanbod, waarin eigenaarschap,
persoonlijke groei en samenwerking centraal staan en waarin veel ruimte is
voor creativiteit en kunstzinnige ontplooiing.

Resultaten

t3

Doelen

SLAGINGSPERCENTAGE 2019-2020
In onderstaand overzicht ziet u het slagingspercentage van de school en het percentage
leerlingen dat de school om andere redenen verlaat.
Niveau

Leerjaar

VMBO(g)t
HAVO
VWO
Totaal

Leerjaar 4
Leerjaar 5
Leerjaar 6

Uitschrijvingsrede

geslaagd
vertrek naar andere school
verhuisd
overleden
gaat werken
2 opeenvolgende jaren ged.
gaat naar buitenland

Percentage

Percentage

Geslaagd

Leerlingen

99%
97%
100%
98%

90
159
103
352

91
164
103
358

Leerlingen

Percentage

322
47
6
3
1
1
1
1

84%
12%
2%
1%
0%
0%
0%
0%

De resultaten in de eerste twee leerjaren
liggen in alle afdelingen ruim boven de norm.
De onderbouwpositie is + 13 % (dit is het
percentage leerlingen dat hoger instroomt in
leerjaar drie dan het basisschooladvies.
De landelijke norm is – 1 %).
De onderbouwsnelheid is 97 % (dit is het
percentage leerlingen dat zonder vertraging
in de derde klas start. De landelijke norm is
95 %).

Begeleiding
De school biedt veel mogelijkheden voor extra ondersteuning.
We hebben een sterk mentoraat, een buddy systeem met
peerleaders, er zijn trajectbegeleiders, een dyslexiecoach
en een zorgcoördinator voor de eerste lijn begeleiding.
We werken samen met de partners in de regio zoals CJG
en schoolmaatschappelijk werk. De school valt onder het
Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland
(www.samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl).
Zie verder ons schoolondersteuningsprofiel op onze website.

WAT DOET EEN MENTOR?
De mentor is de spil in de communicatie bij
de uitvoering van de begeleidingstaken van
de school. De begeleiding van de mentor
beoogt het goed functioneren en het welzijn
van de leerling. De leerling richt zich tot de
mentor met alle vragen die niet rechtstreeks
te maken hebben met de vakinhoudelijke
begeleiding. Ook voor de ouders en/
of verzorgers is de mentor het eerste
aanspreekpunt. Binnen de school fungeert de
mentor als coördinator in het overleg tussen
de vakdocenten over zijn mentorleerlingen
en in de contacten met de schoolleiding.
In alle jaarlagen zijn de volgende drie
aandachtsgebieden in de begeleidingstaak
van de mentor te onderscheiden.
De mentor houdt zich bezig met het leren
leren, leren leven en leren kiezen van zijn
leerlingen.
• De mentor heeft een signalerende functie
en bespreekt vragen over de leerlingen
met de ouder(s) en/of verzorger(s),
vakdocenten, coördinatoren of zorgcoördinator.
• De mentor werkt samen met zijn mentorklas aan een prettig leef- en leerklimaat
en is betrokken bij zijn leerlingen.
• De mentor van de eerste en tweede
klassen geeft twee keer per week een
mentorles of studieles. Vanaf klas drie
hebben de leerlingen één keer per week
een mentorles.

Elke klas
heeft
een eigen

MENTOR
• De mentor onderhoudt contact met de
ouders bij ziekte van een leerling. Het is
juist dan belangrijk dat er contact blijft
met de klasgenoten en de vakdocenten.
Om zieke leerlingen zo goed mogelijk
bij te staan, maken we indien nodig
gebruik van de deskundigheid van onze
trajectbegeleiders of van consulenten
Passend Onderwijs van ons Samenwerkingsverband-VO-ZK.
• De mentor organiseert en begeleidt
sociale activiteiten van de klas, zoals
klassenavonden en -uitjes en het sinterklaasfeest en kerstontbijt.

Iedere afdeling
(brugklas, mavo,
havo, vwo) heeft
een eigen

COÖRDINATOR

Elke eerste klas wordt tevens begeleid door
tenminste twee PeerLeaders. Dit zijn
bovenbouw leerlingen die een intensieve
Peer2Peer-training hebben gevolgd. Zij
weten als geen ander hoe het is om voor het
eerst naar de middelbare school te gaan.
Wat doen de PeerLeaders?
Onze PeerLeaders behalen een landelijk
certificaat voor coaching en zijn betrokken
bij de begeleiding van de leerlingen in de
brugklas. Elke mentor werkt samen met een
eigen PeerLeader.
• De PeerLeaders gaan mee op brugklaswerkweek.
• De PeerLeaders zijn betrokken bij de
activiteiten van ‘hun’ mentorklas.
• De PeerLeaders ondersteunen de mentor
bij mentorlessen.
• Zijn een toegankelijk aanspreekpunt voor
brugklasleerlingen en kunnen bemiddelen, coachen en adviseren.
Iedere afdeling (brugklas, mavo, havo, vwo)
heeft een eigen coördinator.
Wat doet de coördinator?
• De coördinator is de schakel tussen de
conrector, mentoren en de leerling plus
ouders.
• De coördinator houdt zich bezig met
taken op het gebied van langdurend
verzuim, veelvuldige absentie, verlofaanvragen, planning en de organisatie
van activiteiten voor leerlingen van de
betreffende afdeling.
• De coördinator ondersteunt de mentoren
uit de afdeling. Bij afwezigheid van
de mentor is de coördinator het eerste
aanspreekpunt voor de leerling en voor
de ouders.

Het zorg- en ondersteuningsteam
De zorgcoördinator, trajectbegeleiders,
dyslexiecoach, vertrouwenspersonen,
schoolmaatschappelijk werkers en een
motivatiecoach vormen samen het zorg- en
ondersteuningsteam.

• De zorgcoördinator houdt zich
onder andere bezig met het uitzetten en
bewaken van interne en externe zorg-/
ondersteuningsroutes. De coördinator
stemt daartoe o.a. af met de scholen
binnen het samenwerkingsverband.

Wat doet het zorg- en ondersteuningsteam?
• Het zorg- en ondersteuningsteam geeft
deskundig advies aan de mentoren en
coördinatoren.
• Het zorg- en ondersteuningsteam verzorgt
MDO’s (multi disciplinair overleg). Bij een
MDO komen de leerling, de ouder(s)/
verzorger(s), de betrokken schoolmedewerkers en eventuele externe hulpverlening bij elkaar om een passend traject
af te spreken. De zorgcoördinator heeft
de leiding over aanvraag en uitvoering
van het MDO. Een vertegenwoordiger
van de aanleverende PO- of VO-school
neemt deel aan het MDO. Voor het MDO
kan advies worden gevraagd aan de
onderwijsconsulent van het Samenwerkingsverband-VO-ZK.
• Het zorg- en ondersteuningsteam heeft,
indien nodig, overleg met (externe)
hulpverleners over de best passende
begeleiding van de individuele leerling.
Twee keer per jaar wordt er een
ketenpartneroverleg georganiseerd onder
voorzitterschap van de zorgcoördinator.

Wat doet de trajectbegeleiding?
• De trajectbegeleiding werkt samen aan
het continueren van de schoolgang in
het geval van fysieke, emotionele en/of
psychische belemmeringen.
• De trajectbegeleiding geeft onder meer
extra ondersteuning bij planning en
organisatie van het schoolwerk en bij het
ontwikkelen van effectief leergedrag.
• De trajectbegeleiding wordt gegeven
in een ‘huiskamer’, een ruimte waarin
leerlingen gecoacht en begeleid worden.

Wat doet de zorgcoördinator?
• De zorgcoördinator van de school geeft
leiding aan het zorg- en ondersteuningsteam.

Wat doen de vertrouwenspersoon?
• De vertrouwenspersonen zijn het eerste
aanspreekpunt voor het vertrouwelijk
bespreken van zaken die leerlingen niet
met de mentor willen bespreken of die te
maken hebben met ongewenst gedrag of
machtsmisbruik.

Wat doet het schoolmaatschappelijk werk?
• De schoolmaatschappelijk werkers helpen
leerlingen bij allerlei problemen van
maatschappelijke of sociaal-emotionele
aard.
Wat doen de dyslexiecoaches?
• De dyslexiecoaches houden zich bezig
met de borging en uitvoering van het
dyslexieprotocol.
• De dyslexiecoaches geven aan brugklasleerlingen speciaal voor dyslectische
leerlingen opgezette dyslexiesteunlessen.
• De dyslexiecoaches zorgen voor een
gepersonaliseerde dyslexiepas voor
leerlingen met een dyslectieverklaring.
Wat is de schoolvragenlijst?
• De schoolvragenlijst is een test waarmee
de leerling bevraagd wordt op motivatie,
welbevinden en bijvoorbeeld zelfvertrouwen bij proefwerken. Naar aanleiding
van de uitkomst van deze lijst kunnen
leerlingen in aanmerking komen voor
trainingen die we op school aanbieden.
• Leerlingen kunnen deelnemen aan
specifieke trainingen op het gebied
van empowerment. We geven op maat
trainingen zoals faalangstreductietraining, weerbaarheidstrainingen, motivatie
coaching, enz.

Niveau

• Er zijn klassen mavo-havo, havo-vwo en atheneum- en gymnasiumklassen.
In de eerste klassen mavo-havo en havo-vwo wordt gedurende de eerste
periode van de eerste klas, les gegeven op het laagste niveau. Na toetsweek 2
wordt per vak minimaal 3 x getoetst op het laagste én het hoogste niveau.

• In de loop van het eerste en tweede leerjaar bekijken we welke
afdeling (mavo, havo of vwo) het
beste past bij de capaciteiten en
de ambities van de leerling.
• Uiterlijk aan het eind van de
tweede klas wordt besloten op
welk niveau de leerling in het
derde jaar verder gaat. (zie
de overgangsnormen op onze
website www.Coornhert.nl)

Leerlingen worden
in de brugklas
ingedeeld, op basis
van het PO-advies,
naar het hoogst
haalbare niveau.
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Overzicht
ouderbijdrage

VRIJWILLIGE
OUDERBIJDRAGE
2020-2021

Omschrijving activiteit
of artikel

Het Coornhert Lyceum biedt leerlingen de mogelijkheid om
deel te nemen aan extra activiteiten zoals werkweken,
internationale uitwisselingen en excursies. De bijdrage bestaat uit een vrijwillige bijdrage en een algemene bijdrage.
De vergoeding krijgt u via het programma 'Wiscollect’ in
uw e-mail. Op onze website vindt u een toelichting op de
werkwijze, hieronder staat een overzicht van de activiteiten
en de kosten.

Bijdrage Leerlingvereniging

Wat betaalt de school van de
vrijwillige ouderbijdrage?
• Hiermee financieren wij
gemeenschappelijke activiteiten en faciliteiten op school
die buiten de vergoeding van
de overheid vallen. (zie voor
specificatie van de kosten de
tabel hieronder)

Sportactiviteiten

15,00

3,50

Activiteitenweek

25,00

Bijdrage extra leermiddelen en
ondersteuning

40,00

Kluishuur (indien gewenst)

15,00

Bijdrage projectweek

30,00

Borg leermiddelen

75,00

Wat betaalt de school uit de
algemene bijdrage voor alle
leerlingen?
• kopieer en drukwerk buiten het
standaard onderwijsmateriaal
• CJP-pas en extra culturele
projecten
• leerlingpas
• ICT-voorzieningen
• mentoractiviteiten en afdelingsactiviteiten
• extra sport activiteiten

Brugklaskamp

Bezoek studiebeurs
Werkweek

178,00
(ongeveer)
20,40

Sportactiviteiten

10,00

Sportactiviteiten

Jaarboek examenklas
Eindexamen BBQ

Activiteitenweek

Activiteitenweek september

25,00

Sportactiviteiten

10,00

30,00
325,00
(ongeveer)

Werkweek Berlijn/Parijs/
Cambridge
Sportactiviteiten

Jaarboek examenklas
Eindexamen BBQ
Werkweek Cern/Rome/Praag

Sportactiviteiten

4 mavo
Sportactiviteiten

15,00

Teken excursie voor leerlingen
met tekenen in het pakket

20,00

Activiteitenweek

20,00

Jaarboek examenklas

12,00

Eindexamen BBQ

15,00
8,50
12,00
7,50

8,50
14,00
350,00
(ongeveer)
15,00

6 vwo

3 mavo

Werkweek Oostenrijk

Variabel

5 vwo
Bezoek studiebeurs

2e klassen, 3e klassen
(m.u.v. 3 mavo) 4 vwo

8,50

5 havo

Loopbaanoriëntatie

Tekenbenodigdheden

Excursie Lille voor leerlingen
met Frans in het pakket

Bedrag in
euro’s

15,00

Brugklassen

• De werkweken en internationale uitwisselingen worden
vooraf apart per klas of
leerling aan u gefactureerd in
het programma Wiscollect. U
ontvangt hier een e-mail over
met als afzender wiscollect@
coornhert.nl. Betaling is voor
voorwaardelijk voor deelname.
• Het Coornhert Lyceum geeft
de ouder(s)/verzorger(s) in
specifieke gevallen de keuze
om voor de verschillende
ouderbijdragen gebruik te
maken van een reductie- en/
of kwijtscheldingsregeling.
Deze regeling staat, net als
het contract voor de ouder
ouderbijdrage, op de Coornhert
website, onder het kopje
‘ouderbijdrage’.
• Ouders die gebruik willen
maken van de reductie- en/of
kwijtscheldingsregeling kunnen
dit schriftelijk aangeven aan
de schoolleiding.
• Voor de onderbouw en de
bovenbouw wordt gebruik
gemaakt van een voorgeschreven rekenmachine.
De school ontvangt geen
baten van derden, niet zijnde
ouders, financieel of materieel.

Omschrijving activiteit
of artikel
4 havo

Voor alle leerlingen
Bijdrage Ouderraad

DE OUDERBIJDRAGE

Bedrag in
euro’s

7,50

12,00
7,50
ongeveer
300,00/
785,00/ 350,00
15,00

Extra werkweken (kosten bij benadering)
Skireis, facultatief voor
leerlingen 2e klassen

Wordt vooraf
gedeeld

Osnabrück voor enkele
leerlingen

65,50

Diverse Horinzonreizen voor
enkele leerlingen

250,00

CAE exams

232,00

Lesuitval

VERVANGING VAN LESSEN ALGEMEEN
• Via Magister en op de roosterborden in de school wordt
informatie over een roosterwijziging doorgegeven.
• Als er een les uitvalt kunnen leerlingen werken uit de
werkwijzer voor het vak dat uitvalt. De werkwijzers zijn te
vinden in Magister en op de website.
• Naast hun studieboeken hebben leerlingen altijd een
leesboek in hun tas, wat ook tijdens een vervangingsles
van pas kan komen.
• Als docenten thuis zijn in afwachting van een testuitslag
voor COVID-19 wordt de les in principe vanuit huis
gegeven en op school door leerlingen gevolgd, onder
begeleiding van een invalkracht.
Wat gebeurt er als een les in de eerste of tweede klas
vervangen moet worden door afwezigheid van de docent?
• De lessen van de eerste en tweede klassen worden zoveel
mogelijk door docenten of onderwijsmedewerkers van het
studiehuis vervangen.
• Tijdens de vervangingsles wordt bij voorkeur de reguliere
vakles gegeven.
Wat gebeurt er ter vervanging van lessen in de overige
jaarlagen?
• Leerlingen kunnen met de werkwijzers aan het werk
voor het betreffende vak, of voor een ander vak onder
begeleiding van een invaldocent.
• Als er geen invaldocent beschikbaar is, kunnen leerlingen
aan het werk in de mediatheek, het studiehuis of op een
rustige plek in de school.
• Onvoorziene lesuitval met een geplande toets: toetsen
gaan, indien mogelijk, door onder leiding van een
invaldocent.
• Wanneer het niet mogelijk is om een les te vervangen,
kan het dagrooster van de leerling aangepast worden.

MAGISTER
Via Magister kunnen leerlingen
en ouders gegevens inzien zoals
aanwezigheid, cijfers en het lesrooster.
U krijgt toegang door in te loggen. Als
ouder(s)/ verzorger(s) ontvangt u een code
waarmee u kunt inloggen. Wachtwoord
vergeten? Ga naar reset-wachtwoord.
Gebruikersnaam vergeten? Stuur een
e-mail naar mw. F. Poeles
(F.Poeles@coornhert.nl)

HET ONDERWIJSPROGRAMMA IN DE EERSTE TWEE
LEERJAREN
• In de eerste klassen krijgen de leerlingen
per week circa 32 lessen van 50 minuten
in de landelijk vastgestelde vakken.
• In alle leerjaren van de onderbouw
worden de vakken muziek, tekenen en
theater gedurende het hele schooljaar
aangeboden.
• Als CultuurProfielSchool, bieden we een
ruime keuze aan buiten-les-activiteiten
(workshops). Deze workshops worden
gegeven door eigen docenten of
docenten van buiten. Brugklasleerlingen
volgen één workshop binnen de
Coornhert Academie.
• In de eerste periode van het eerste
leerjaar brengen we via landelijk geijkte
toetsen in beeld hoe goed de reken- en
taalvaardigheden van onze leerlingen
zijn. Dit om alle leerlingen gelijke kansen
te bieden op ontwikkeling.
• Een extra dyslexie-uur voor leerlingen in
de eerste klas die dit nodig hebben.

Studie- en sociale vaardigheden in het eerste
leerjaar
• Studielessen en mentorlessen- In de
studielessen en mentorlessen leren
leerlingen samenwerken, begrijpend
lezen, samenvatten, huiswerk plannen
en maken en het op de juiste manier
leren en verwerken van woordjes en
teksten. Ook wordt in de mentorlessen
expliciet aandacht besteed aan sociale
vaardigheden.

JAARAGENDA
Op onze website
www.coornhert.nl vindt u
de meest recente versie van
de jaaragenda.

Op het VWO
• In het vwo worden leerlingen bij Engels
voorbereid op het behalen van het Cambridge
Advanced Exam (CAE) in de vijfde klas.
• De klassieke talen en het vak Nederlands werken
samen om te komen tot inzicht in de grammaticale
structuur van taal.
• Vanuit de vaklessen krijgen leerlingen die
hoogbegaafd zijn of op bepaalde terreinen
excellent kunnen presteren, extra mogelijkheden
aangeboden.
• Voor alle leerlingen van het 2e tot en met 5e
leerjaar van het gymnasium organiseert de
vakgroep klassieke talen jaarlijks een
gymnasiumdag. Steeds gaat het erom de
actuele betekenis van de klassieke cultuur
voor de leerlingen ervaarbaar te maken en
om de onderlinge band tussen de gymnasiumleerlingen te versterken.

Elke leerjaar heeft een
activiteitenweek van
25 t/m 28 mei.
Daarin worden
vakoverstijgende
projecten aangeboden.

MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTTIJD
De school neemt vanaf 2020-2021
deel aan het project Maatschappelijke DienstTijd. Hierin zetten
leerlingen uit het derde leerjaar
en vierde leerjaar mavo en havo
zich in voor een ander. Tijdens
maatschappelijke diensttijd kunnen
jongeren hun talenten ontdekken.
Deelname is vrijwillig.

Elk jaar worden er grootse kunstevenementen georganiseerd.
Zo zijn er in maart de muziekavonden waar zowel klassieke als lichte
muziek te horen is. Elke avond opent
het schoolorkest, gevolgd door
solisten, de bigband en allerlei
andere combo’s. In juni zijn er
vergelijkbare avonden voor de
onderbouwleerlingen.
In oktober vindt de bovenbouwproductie plaats. Dit toneelstuk wordt
gespeeld door leerlingen die theater
in hun eindexamenpakket hebben
gekozen.
In november volgt het Open Podium.
De bonte verzameling acts met
goochelen, cabaret, dans en mode
wordt afgewisseld door de soap.
De soap is een toneelstuk in zeven
afleveringen. Geschreven, gespeeld
en geregisseerd door leerlingen.
In april zijn de grote schoolproductie- voorstellingen. Deze worden
gespeeld door een grote groep
leerlingen uit alle jaarlagen en
schooltypes.

Cultuurprofielschool

OVERIGE LEERJAREN:

Eén keer per drie jaar maken we een
musical.
Het schooljaar sluiten we af met een
productie waar alleen brugklasleerlingen aan mee doen. Alle avonden
volledig verzorgd met decor,
kostuums, licht en geluid.
Elk kwartaal wisselt de tentoonstelling in de hal van de school.
Kunstwerken van examenleerlingen
zijn daardoor het hele jaar te
bewonderen in onze school.
Alle brugklasleerlingen nemen ten
minste één keer per jaar deel aan
workshops na schooltijd. Zo kunnen
zij kennismaken met bijvoorbeeld
het onderbouwkoor, de linopers,
robotica en fotografie.
Activiteitenweek
Elke leerjaar heeft een activiteitenweek van 25 t/m 28 mei. Daarin
worden vakoverstijgende projecten
aangeboden.

Eerste schooldag

Woensdag 19 augustus

Herfstvakantie

10 oktober t/m 18 oktober

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 28 februari

Goede vrijdag

2 april; normale schooldag

2e Paasdag

5 april

Meivakantie

24 april t/m 9 mei

Hemelvaartsdag en
extra vrije dag

13 en 14 mei

2e Pinksterdag

24 mei

Zomervakantie

10 juli t/m 22 augustus

Lesvrije dagen
Zelfstudiedag leerlingen

20 augustus

Zelfstudiedag leerlingen

29 oktober

Zelfstudiedag leerlingen

9 december

Zelfstudiedag leerlingen

18 maart

Zelfstudiedag leerlingen

17 juni

Scheur hier af en BEWAAR!
Alle handige data en info bij elkaar

ZIEKMELDEN EN VERZUIM
Afmelden voor doktersbezoek
• Voicemail inspreken op 0235121616 of inleveren van een
afwezigheidsbriefje (te vinden op
www.coornhert.nl) in verzuimlokaal 018.
We vragen u om een tandarts- en
doktersafspraak bij voorkeur buiten
schooltijd te maken.
Als de afspraak echt niet op een
ander moment mogelijk is, let dan op
dat de afspraak niet op een moment
plaats vindt waarop een toets wordt
afgenomen.
Ziekmelden
• Een leerling die op school ziek
wordt, meldt zich bij de informatiebalie/administratie. Voordat de
leerling naar huis mag, wordt een
ouder/verzorger gebeld.

• Zolang de leerling ziek blijft,
meldt de ouder/verzorger dit
voor 8.00 uur ’s morgens bij de
administratie. (023-5121616).
Is de ziekmelding voor meer dan
één dag, dan moet dat expliciet
gemeld worden.
• Wanneer een leerling thuis ziek
wordt, meldt de ouder/verzorger
dat via Magister voor 8.00 uur.
Lukt dit niet belt u dan de administratie (023-5121616), ook voor
8.00 uur.
• De ouder/verzorger geeft bij de
ziekmelding aan of zijn/haar
zoon/dochter één of meerdere
dagen ziek thuis is.

Lestijden

Praktische zaken

VAKANTIES EN ONDERWIJSVRIJE DAGEN
SCHOOLJAAR 2020-2021

JAARAGENDA
Op onze website
www.coornhert.nl vindt u
de meest recente versie van
de jaaragenda.

LESTIJDEN
We kiezen dit jaar voor een rooster met verschillende pauzemomenten voor onderbouw en
bovenbouw. Hiermee verspreiden we de leerlingen in het gebouw en verminderen we de kans
op besmetting met het COVID-19 virus. Indien dit weer mogelijk is kan de school overgaan
naar het vertrouwde rooster met een gelijktijdige pauze.
De onderwijstijd wordt behaald conform de landelijke norm, evenredig verdeeld over de
jaren en afdelingen.

LESTIJDEN EN LESTIJDEN
KLAS 1 t/m 3
1e uur
2e uur
Pauze
3e uur
4e uur
Pauze
5e uur
6e uur
7e uur
8e uur
9e uur

08.15 – 09.05
09.05 – 09.55
09.55 – 10.15
10.20 – 11.10
11.10 – 12.00
12.00 – 12.25
12.30 – 13.20
13.20 – 14.10
14.10 – 15.00
15.00 – 15.50
15.50 – 16.40

KLAS 4 t/m 6
1e uur
2e uur
3e uur
Pauze
4e uur
5e uur
Pauze
6e uur
7e uur
8e uur
9e uur

08.15 – 09.05
09.05 – 09.55
09.55 – 10.45
10.45 – 11.05
11.10 – 12.00
12.00 – 12.50
12.50 – 13.15
13.20 – 14.10
14.10 – 15.00
15.00 – 15.50
15.50 – 16.40

Afspraken

Beschikbaarheid
Iedere leerling is beschikbaar voor schoolse activiteiten tussen 08.15 en 16.40
uur. Ongeoorloofd verzuimde lessen moeten worden ingehaald. Zie ook het
verzuimprotocol op onze website.

Te laat komen en Leerplicht
Te laat komen en spijbelen betekent het ongewenst missen van onderwijstijd. In
beide gevallen mist een leerling (delen van) lessen. We behandelen dit volgens
de procedures in ons verzuimprotocol. De leerplichtambtenaar wordt betrokken
bij regelmatig te laat komen of spijbelen.
Verlof buiten schoolvakanties
Via het verlofformulier op www.coornhert.nl, kunt u verlof buiten de schoolvakanties aanvragen bij de coördinator van de afdeling. Op de achterkant van
het verlofformulier staan de voorwaarden.
Gedragsverwachtingen
Alle leerlingen houden zich aan de volgende gedragsverwachtingen en
afspraken:
• Wij respecteren elkaar
• We praten positief met elkaar
• Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons leren
• Wij houden de school rustig, veilig en schoon

Afspraken:
· Tijdens de les zit de telefoon in de telefoonzak. Bellen, filmen en fotograferen doen we buiten de school.
· In de school dragen we geen petten, hoeden, mutsen en capuchons.
· Eten doen we buiten het lokaal. De docent bepaalt hoe we ons gedragen
t.a.v. drinken van water tijdens de les.
· Voor 8.00 uur verblijven leerlingen in de serre of de kluisjes ruimtes.
· Leerlingen van de onderbouw (leerjaar 1 tot en met 3) blijven tijdens de
hele lesdag, inclusief de pauzes, op het schoolterrein.
· Toiletbezoek vindt plaats tijdens de pauzes en de leswisselingen, de docent
kan toestemming geven in noodgevallen.
· Aanwijzingen van de medewerkers in de school worden altijd opgevolgd.
Elke leerling heeft een schoolpas, we verwachten dat je die dagelijks bij je hebt.

Participatie
DE LEERLINGENRAAD
• De leerlingenraad bestaat uit leerlingen
uit de verschillende jaarlagen. Jaarlijks
worden nieuwe leden gekozen aan het
begin van het schooljaar.
• Samen met de al zittende leden zetten zij
zich in voor de leerlingen van de school.
De raad heeft een statuut dat te vinden
is op onze website. In dit statuut kunnen
leerlingen hun rechten en plichten vinden.
• De schoolleiding zet panelgesprekken,
enquêtes en interviews in om regelmatig
in gesprek te zijn met leerlingen. De
schoolleiding vergadert maandelijks met
het bestuur van de leerlingenraad.
• Leerlingen uit de leerlingenraad zijn
vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad.

ANTI-PESTBELEID
Pesten
• Pesten tolereren wij niet op het Coornhert
Lyceum. Wij willen pesten voorkomen
en zijn allen alert. Bij signalen doen we
er alles aan doen om het pesten zo snel
mogelijk te laten stoppen.
• We hebben hiervoor een anti-pestcoordinator en we werken volgens ons
anti-pestprotocol waarin naast maatregelen ook voorlichting is opgenomen. We
werken daarbij nauw samen met ouders.
Het protocol is te vinden op onze website
onder het kopje ‘leerlingbegeleiding'.
• De anti-pest coördinator is mevrouw S.
van den Berg, s.vandenberg@coornhert.
nl
Sociale Overeenkomst
• Sinds 2017 ondertekenen alle
brugklasleerlingen en hun ouders en
mentoren onze ‘Sociale Overeenkomst’
bij inschrijving in de school.
•
De overeenkomst wordt in de eerste
lesweken in de mentorles besproken
zodat alle leerlingen weten hoe
wij op het Coornhert met elkaar
willen werken en leren. Als het
nodig is, herinneren wij elkaar
aan deze afspraken. ‘Samen

werken aan jezelf op het Coornhert’ betekent ook elkaar helpen en aanmoedigen
de goede dingen goed te doen.

WERKEN AAN VERBETERING
In schooljaar 2020-2021 werken we verder
aan het steeds verbeteren van de kwaliteit
van het onderwijs.
Enkele activiteiten uit ons jaarplan:
• Inrichten van de tweejarige brugperiode
en versterken van de kansen op opstroom
voor onze leerlingen.
• Bevordering van taalvaardigheid van
leerlingen.
• Verder werken aan een toetsbeleid dat
steeds meer recht doet aan ontwikkelend
leren.
• Versterking van begeleiding van de
onderbouwleerlingen door een extra
mentoruur in leerjaar één en twee.
• Continuering van de MOL-gesprekken
(mentor-ouder-leerling).
• Aansluiting bij het project Sterk Techniek
Onderwijs, o.a. door te starten met
robotica in leerjaar mh1.
• Begeleiding en keuzevrijheid van
leerlingen uitbreiden door inzet van
keuzeuren, steunlessen, examentraining
en huiswerkbegeleiding.

SAMEN
WERKEN
AAN JEZELF
OP HET
COORNHERT
Wij
respecteren
elkaar

Dunamare
Onderwijsgroep

Het Coornhert Lyceum is onderdeel van de Dunamare
Onderwijsgroep (www.dunamare.nl). Het College
van Bestuur van Dunamare is het bevoegd gezag van
de school.
Dunamare Onderwijsgroep is de verbindende factor
tussen 22 verschillende scholen. Hoe verschillend
onze scholen ook zijn, zij delen allemaal de vier
kernwaarden van Dunamare Onderwijsgroep:
o
Ambitieus
o
Professioneel
o
Uitdagend
o
Inlevend
Vanuit deze kernwaarden én de overkoepelende
missie en visie handelen de medewerkers, zowel
het onderwijzend als het onderwijsondersteunend
personeel, op alle scholen en op het Bestuurs- en
Servicebureau.
Indien u vragen of klachten heeft vragen we u contact
op te nemen met de schoolleiding van het Coornhert
Lyceum via info@coornhert.nl. Voor officiële
klachten (bezwaar of beroep tegen beslissingen
van de school), kunt u bij Dunamare terecht. De
klachtenprocedure vindt u op www.dunamare.nl.

COORNHERT LYCEUM
gymnasium, atheneum, havo en mavo
Lyceumlaan 1
2012 WT Haarlem
telefoon:
e-mail:
Internet:

023 - 5121616
info@coornhert.nl
www.coornhert.nl

