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OUDERRAAD
De Ouderraad (OR) is het contactorgaan tussen ouders/verzorgers
en schoolleiding. Wij behartigen de algemene belangen van
ouders/verzorgers en leerlingen. Wij volgen nauwgezet de
ontwikkelingen binnen de school en adviseren de schoolleiding.
Heb je vragen, ideeën en/of aandachtspunten in het algemeen
belang van ouders/verzorgers en leerlingen? Mail ons op
ouderraad@coornhert.nl.

Van de voorzitter
Beste ouders, verzorgers,
Helaas ziet het er nog niet naar uit dat corona snel achter de
rug is.
Het is een uitdaging voor school en docenten om in de pas te
blijven met de maatregelen van de overheid. Door de
gezamenlijke inspanning lukt dit bijzonder goed. Graag
vragen wij jullie begrip te hebben voor de lastige
omstandigheden waarin de school zich door corona bevindt.
Het verzorgen van de (individuele) online lessen blijft een
uitdaging. Tegelijkertijd offline (in de klas) en online lesgeven
is niet eenvoudig. Een belangrijk onderdeel van het
overbrengen van lesstof is de interactie met leerlingen. Het
gebrek hieraan met online lesgeven maakt het nog
moeilijker.
We wijzen jullie daarom nogmaals op de FAQ corona op de
vernieuwde website. Deze is samen met de Ouderraad en de
ouders/verzorgers werkgroep corona opgesteld en bedoeld
om snel antwoord te geven op veel gestelde vragen.
De nieuws updates van de schoolleiding worden goed
ontvangen en gelezen door ouders/verzorgers. Hierdoor
worden we allemaal actief op de hoogte gehouden van de
laatste schoolontwikkelingen.
Vanuit de Ouderraad wensen wij iedereen fijne feestdagen en
een gezond 2021.
Stay Safe & zorg goed voor elkaar!
Ralph Elias - Voorzitter Ouderraad
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AGENDA 2020 - 2021
OR vergaderingen (dinsdagen)
12 januari
9 februari
9 maart (2e Rondetafelbijeenkomst)
16 maart
19 december t/m zo 3 januari
Kerstvakantie
28 en 29 januari Open Dagen
20 feb t/m zo 28 februari
Voorjaarsvakantie
Zie ook de agenda op de website
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Interview met Anna Engel, decaan op het Coornhert
Wij hebben drie decanen op school maar wie zijn zij
en wat doen zij eigenlijk? Een paar vragen aan Anna
Engel, decaan voor de havo.

“Onze focus dit jaar is om de leerlingen

ondanks de coronabeperkingen tóch zoveel
mogelijk ervaringen op te laten doen in hun
studiekeuzeproces.”
door Joanneke van Zadelhoff, lid Ouderraad

Wat doet een decaan en wie zijn de decanen op het Coornhert?
Op het Coornhert Lyceum werken drie decanen: Kees Huijer voor de mavo, Esther van Leersum
voor het vwo en ikzelf.
Wij zijn zogenaamde 2e lijns-decanen. Dat betekent dat de directe begeleiding door de mentor
wordt gedaan. Als decaan ondersteunen wij de mentoren door (les)materiaal te verzorgen,
leerlingen en ouders te informeren, activiteiten te organiseren en door correcte afhandeling en
invoering van de profielkeuzes. Uiteraard voeren we ook gesprekken met leerlingen.
We maken voor profiel- en studiekeuze gebruik van de digitale methode Keuzeweb op de
website https://coornhert.dedecaan.net/. Dit is een digitale methode die in 2 en 3 mavo, 3 mavo
en 3 atheneum en gymnasium gebruikt wordt. Voor de bovenbouw is dedecaan.net een
fantastische bron aan informatie. Op een overzichtelijke manier kunnen leerlingen (en hun
ouders) beknopte informatie vinden van alle opleidingen. Dedecaan.net is behalve voor de
decaan ook door ouders en mentoren in te zien en zij kunnen zo het keuzeproces van de
leerling volgen.

Wat zijn de meest voorkomende vragen van leerlingen aan jullie?
Vooral vragen voor hulp bij profiel- of studiekeuze. Deze leerlingen hebben dan meestal al met
de mentor gesproken en worden door hen doorverwezen. Daarnaast zijn het ook vaak
praktische vragen: Kan ik een vak laten vallen? Welke vakken heb ik nodig voor een bepaalde
opleiding? Leerlingen vragen bij ons ook verlof als ze een open dag, meeloopdag of
proefstudeerdag willen bezoeken.

Wat betekent corona voor jullie werk?
Voor ons dagelijks werk eigenlijk niet zo veel maar voor de leerlingen die een studie moeten
kiezen heeft corona natuurlijk veel invloed. Alle voorlichtingsactiviteiten vinden online plaats.
Leerlingen kunnen geen open dagen bezoeken, een dagje meelopen of proefstuderen. Onze
focus dit jaar is om de leerlingen ondanks de coronabeperkingen tóch zoveel mogelijk
ervaringen op te laten doen in hun studiekeuzeproces.
Wat we bijvoorbeeld doen is de MBO's, HBO's en universiteiten de school in halen. Begin dit jaar
hebben alle 5Havo-klassen (online) bezoek gehad van studenten van de Hogeschool van
Amsterdam. In januari komt InHolland naar school om met de 3H-klassen een speciale
profielkeuze-activiteit te doen. Ook komen af en toe ouders en studenten vertellen over hun
werk en studie.
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Hoe kunnen leerlingen en ouders jullie benaderen? Hoe ga je te werk als een leerling met een
studiekeuze- of profielvraag komt?
De decanen hebben een vaste plek in de school. Voor de mavo en havo in kamer 206. Het vwo zit
een verdieping lager in 106. Op donderdag zijn de decanen uitgeroosterd van lessen en dan dus
te vinden in deze kamers.
Ik ga eerst met de leerling in gesprek om te achterhalen waar deze leerling behoefte aan heeft.
Waar zit hij/zij in het keuzeproces? Vaak kan ik in zo'n gesprek meteen wat handvatten geven
om verder te gaan in dit proces. Bij sommige leerlingen kan het zinvol zijn om een
studiekeuzetest af te nemen. Bij een enkele leerling volgt er een wat langer traject, waarbij we
met oefeningen stappen zetten in het studiekeuzeproces.

Had je zelf al het idee op je 18e om decaan te worden?
Ik was op mijn 18e al heel erg geïnteresseerd in de ontwikkeling van jong volwassenen. Dat is
ook de reden dat ik Pedagogische Wetenschappen ben gaan studeren en me heb gericht op de
identiteitsontwikkeling in deze levensfase. Op dat moment kon ik me nog niet voorstellen dat ik
in het voortgezet onderwijs zou komen te werken. Ik ben daar ook min of meer toevallig
ingerold. Achteraf gezien is de stap naar het onderwijs voor mij niet meer dan logisch geweest.

FAQ corona
Hoe informeer je school als je zoon of dochter getest wordt? En hoe gaat het met onderwijs
als je kind positief getest is? Antwoorden op deze en andere vragen over corona vind je op
de vernieuwde site van het Coornhert onder het kopje Actueel: FAQ coronamaatregelen.
Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met school via het centrale nummer 0235121616 of stel je vraag via info@coornhert.nl.

Kort verslag jaarvergadering Ouderraad

Kort verslag Jaarvergadering Ouderraad

Op 24 november j.l. hielden we onze Jaarvergadering. Deze keer helaas online. Maar we
hadden de 'taaie kost' opgevrolijkt met een corona-quiz waarbij leuke prijzen te winnen
waren. Uiteraard is de Jaarvergadering dé gelegenheid voor de Ouderraad om
verantwoording af te leggen over het afgelopen schooljaar. Onze speerpunten waren onder
andere de invulling van de rol van de mentor, de Molgesprekken en de communicatie vanuit
school. Dit laatste is overigens flink verbeterd met onder meer de wekelijkse nieuwsbrief
van de schoolleiding op vrijdag. We hopen de pro-actieve dialoog met de schoolleiding
volgend jaar voort te zetten. Wat de financiën betreft was afgelopen jaar niet heel
spannend. Door corona hebben we minder geld uitgegeven. Zo ging de thema-avond niet
door, net als de afsluitende bbq voor de eindexamenkandidaten. Goed nieuws is dat de
vrijwillige ouderbijdrage van €15 vanaf dit schooljaar volledig op de rekening van de
Ouderraad komt. Tot nu toe ging de helft naar ons en de andere helft naar het Coornhert,
waarbij de school achteraf rekenschap aflegde waaraan het geld was besteed.
Heb je vragen, ideeën en/of aandachtspunten in het algemeen belang van
ouders/verzorgers en leerlingen? Mail ons dan via: ouderraad@coornhert.nl
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Wist je dat…..?
•

het Coornhert Lyceum erin geslaagd is,
ondanks corona meerdere belangrijke
cultuurpartners naar de school te halen
zodat de leerlingen toch in aanraking komen
met belangrijke culturele input?

(zie Facebook)
•

de groep 8’ers tijdens een 3D print
workshop konden leren hoe ze de mal voor
zandkoekjes met afbeelding Coornhert
konden printen? (zie Instagram)

•

Coornhertleerling Levi Decaster uit 1 MHA
de 1e prijs van de Helden
striptekenwedstrijd in ontvangst mocht
nemen? (zie Instagram)

•

Leerlingen de SOAP2020, “Crisis in de
Corenhart” hebben opgenomen? Na de
kerstvakantie wordt elke dag een aflevering
uitgezonden in de klas om 11:15 en ‘s avonds
om 19:00 op www.coornhert.nl (zie Instagram)

Open Dag app
De Open Dagen gaan door in een heel
nieuw jasje. Leerlingen van groep 8 kunnen
zich inschrijven voor een VIB (Very
Important Brugklasser) pakket; twee
proeflessen en een rondleiding. Op deze
manier kunnen we zeker 300 leerlingen
ontvangen die een goede indruk van de
school krijgen.
De Open Dag app is ingericht en kan
iedereen downloaden. Nog voor de
kerstvakantie zal de 3D plattegrond met VR
filmpjes in deze app en op de website van
de school te vinden zijn.

Ouderraadsleden gezocht!
voor groep 8

Wil je ook meedenken over de school?
De schoolleiding adviseren en invloed
uitoefenen op zaken die van belang zijn
voor goed onderwijs van de kinderen?
Wij zoeken altijd nieuwe, enthousiaste
leden! Heb je interesse? Neem dan
contact met ons op via:
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