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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,
Eindelijk mogen alle leerlingen vanaf volgende week weer
elke dag op school zijn. Velen zijn hier erg blij mee. De
maatregelen tegen corona worden nog steeds goed
nageleefd en er zijn gelukkig heel weinig besmettingen
geweest. Voor die enkele leerling of docent: heel veel
beterschap.
Ook zijn de centrale eindexamens alweer bijna twee weken
bezig. Dat is met de 1,5 meter afstand een uitdaging in de
organisatie. Er zijn bijvoorbeeld veel meer lokalen
en surveillanten nodig. Examensecretaris Esther van
Leersum en conrector van de havo Annemarie de Wit
vertellen in deze nieuwsbrief hoe zij zorgen voor een correct
en prettig verloop van het eindexamen.
In deze nieuwsbrief lezen jullie ook over de start om met
werkgroepen een bredere groep van ouders/verzorgers
direct te laten praten met de Ouderraad en schoolleiding.
Houd voor de heropening de wekelijkse nieuwsberichten
goed in de gaten en blijf zo op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen.
En dan op naar een hopelijk warme, onbezorgde zomer!
Ralph Elias - Voorzitter Ouderraad
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AGENDA 2020 - 2021
10 juni Uitslag 1e tijdvak examen
22 juni Laatste OR-vergadering
6 juli Diploma-uitreiking mavo
7 juli Diploma-uitreiking havo
8 juli Diploma-uitreiking vwo
10 juli t/m 22 augustus
Zomervakantie
Zie ook de agenda op de website
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Het centraal schriftelijk examen: wie organiseert dat eigenlijk?

Esther van Leersum, decaan en docente biologie maar ook
examensecretaris, in de gymzaal.

Het centraal schriftelijk examen is
voor alle leerlingen spannend,
maar ook voor de school elk jaar
een hele operatie om goed te
organiseren. We spraken met
Esther van Leersum,
examensecretaris, decaan en
docente biologie en Annemarie de
Wit, conrector havo over hoe zij
zorgen voor een correct en prettig
verloop van het eindexamen.

Wat is jullie taakverdeling?
Annemarie: “Esther en Marianne zijn de organisatoren van het examen. Esther is
verantwoordelijk voor de totale organisatie binnen de school en Marianne Hartsteen voor de
leerlingen met extra tijd en administratieve organisatie binnen en buiten de school. Ik ben vanuit
de schoolleiding contactpersoon voor Esther en Marianne, informeer de andere conrectoren en
ben contactpersoon voor de roostermakers en de docenten die surveilleren.”
Wanneer beginnen jullie?
Esther: “Aan het begin van het jaar moeten we bij de inspectie melden welke leerlingen examen
gaan doen. Dit jaar hebben wij bijna 500 examenkandidaten verdeeld over mavo, havo en vwo.”
Annemarie: “Leerlingen mochten dit jaar kiezen of ze alle vakken in het eerste tijdvak doen of
ook een deel in het tweede. Dat moest net voor de meivakantie. Voor ons was dat vrij laat, we
hadden daardoor minder tijd om de roosters te maken.”
Hoe gaan jullie te werk?
Esther: “We sorteren en controleren alle examens van tevoren en ik zorg voor een instructie
voor alle surveillanten. We maken elk jaar zogeheten proces verbalen per examen en op naam
gestickerde schrijfvellen voor de leerlingen. Op een proces verbaal staan per examenvak de
namen van de leerlingen, de examenzaal en daar wordt door de surveillanten op ingevuld hoe
laat iedere leerling het examenwerk inlevert. Marianne zorgt daarna voor het verdelen van het
gemaakte examenwerk onder onze eigen docenten en verzending naar andere scholen voor 2e
correctie en vice versa voor het correctiewerk van andere scholen.”
Wat vinden jullie bijzonder aan de examenperiode?
Esther: “Voor mij is dat het moment waarop de leerlingen binnenkomen, alles klaar staat en we
de examens uitdelen. Ruim van tevoren probeer ik klaar te zijn met de instructie en het uitdelen
van alles. Dan ligt het werk nog even 2-3 minuten dicht op tafel, terwijl iedereen klaar zit. Dat
moment zorgt ervoor dat ze echt rustig kunnen beginnen. Ik probeer dat ook zo relaxed
mogelijk te maken.”
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Wist je trouwens waarom
bepaalde vakken altijd in de
middag geëxamineerd worden?
Dit is omdat het centraal
schriftelijk examen natuurlijk
ook gelijktijdig in onze
overzeese gebieden als
Suriname en de Antillen
gemaakt wordt.
Annemarie: “Het is ook voor ons als school spannend. Je hoopt dat de leerlingen helemaal
goed zijn voorbereid en zo goed mogelijk presteren. Het is toch het moment waarop moet
blijken of ze op het gewenste niveau zitten. Dit schooljaar was focus natuurlijk lastig en je
hoopt dat ze dankzij alle inspanningen het examen toch goed kunnen maken.”
Wat maakt het dit jaar anders dan anders?
Annemarie: “Dit jaar heb je door de 1,5 meter afstand veel meer ruimtes nodig voor de
afname van het centraal examen, én dus veel meer surveillanten. We gebruiken nu 4
gymzalen en 3 lokalen voor leerlingen met extra tijd of zorg. We zijn sowieso heel blij dat
veel leerlingen gekozen hebben om alles in het eerste tijdvak te doen. Het is voor hen
natuurlijk ook veel leuker om samen het diploma te krijgen.”
Esther: ‘’Gelukkig zijn we door corona al meer ingesteld op spreiding en ook de leerlingen
zijn de gymzalen gewend. In het 2e tijdvak mag je nu niet 1 maar 2 herexamens doen en dat
mag je na het 1e tijdvak opgeven, dus dat geeft waarschijnlijk meer werk dan andere jaren.
Het 3e tijdvak wordt anders dan andere jaren, dit jaar ook op school georganiseerd. De
uitslag hiervan valt in de eerste week van de vakantie, maar gelukkig is een aantal
docenten bereid de eerste week van hun vakantie vrij te houden voor de 1e en 2e
correctieronde.”
Wanneer is het examen voor jullie geslaagd?
Annemarie: “Je wilt dat alles perfect loopt, dat wij hebben gedaan wat we kunnen doen. Het
werk maakt een leerling zelf, maar je wilt dat alles eromheen goed gaat.”
Esther: “We maken natuurlijk afspraken met elkaar en je bent blij als alles gestroomlijnd
gaat en alles lukt. Dat er bijvoorbeeld geen telefoons op tafel liggen, maar keurig in het
kluisje.”
Op 10 juni horen de eindexamenleerlingen of ze geslaagd zijn….

FAQ corona

Hoe informeer je school als je zoon of dochter getest wordt? Wat zijn de gedragsregels
tijdens de online lessen? 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 023-5121616
of stel je vraag via info@coornhert.nl.
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Thema-avond OR over motiveren van pubers een succes!
Hoe motiveer ik mijn puber? Die vraag stond centraal tijdens onze jaarlijkse thema-avond
op 20 april, die we dit jaar helaas online moesten houden. Een vraag die velen van ons
bezighoudt, bleek uit het aantal aanmeldingen.
Zo'n 300 ouders en verzorgers volgden vanuit huis de interactieve presentatie van
motivatiespecialist Marieke Ringrose-Blijleven van Coachpraktijk Blijleven. Vooraf had ze
de aanwezige ouders een aantal vragen voorgelegd om meer te weten over hun
achtergrond en om te polsen met welke vragen en problemen zij zaten. Een aantal daarvan
behandelde ze tijdens de avond. Ook konden er tussendoor nog vragen gesteld worden. Het
was een boeiende, interactieve avond met als belangrijkste boodschap: praat mét je kind,
niet alleen tégen je kind. Toon belangstelling en wees nieuwsgierig. Ook als je zelf helemaal
niks hebt met gamen of als je die nieuwe vrienden helemaal niet ziet zitten.
Wil je meer weten over wat Marieke Ringrose-Blijleven doet en wat ze voor je kan
betekenen? Kijk dan op: www.coachpraktijkblijleven.nl.

Nieuw OR-lid stelt zich voor
Ouderraad is dat ik graag betrokken wil zijn
bij de school waarop mijn kinderen dagelijks
verblijven. Zo kan ik meedenken over de
richting van het aangeboden onderwijs en
invloed uitoefenen op de vele activiteiten en
ontwikkelingen die nu plaatsvinden.

Hallo, mijn naam is Jan Willem de
Vreeze en ik woon, samen met mijn
vrouw en kinderen, in Heemstede. Zowel
mijn oudste dochter Meike, als mijn
jongste zoon Hidde, zitten alweer enkele
jaren met veel plezier op het Coornhert
Lyceum.
Zelf kom ik uit de financiële wereld en
heb na een aantal internationale en
regionale omzwervingen uiteindelijk
mijn plekje gevonden in “groot
Haarlem”.
De voornaamste reden waarom ik mij
beschikbaar heb gesteld voor de

Mijn eerste bevindingen over de Ouderraad
zijn uitermate positief. De school betrekt de
raad consequent bij haar beslissingen en
vraagt via de raad met grote regelmaat
advies aan de ouders. De raad is daardoor
een zeer belangrijk orgaan binnen de school
en heeft, zeker in deze tijd van (grote)
veranderingen en aanpassingen, een
belangrijke rol te vervullen.
Ik verheug mij derhalve op een
voortdurende prettige samenwerking met
de schoolleiding, de Leerlingenraad en allen
die het Coornhert Lyceum een warm hart
toedragen.
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Wist je dat…..?
•

•

je Tour d’Amour, de verfilming van de
jaarlijkse grote toneelproductie nog op
Vimeo terug kunt kijken?

6vwo-leerlinge Nieka van Lieshout voor
haar profielwerkstuk Mens en Machine de
prestigeuze KHMW-prijs van de Koninklijke
Hollandsche Maatschappij ter bevordering
van de Wetenschap heeft gewonnen (zie
Instagram)?

Meer directe inbreng ouders/
verzorgers
Begin van dit jaar hebben we de
belangstelling voor het reilen en zeilen
van de Ouderraad uitgevraagd, en we
zijn overweldigd door de
belangstelling. Omdat we niet iedereen
apart kunnen uitnodigen voor een
Ouderraadvergadering, hebben we
samen met de schoolleiding gekozen
om met werkgroepen en themaavonden te starten.
Regelmatig zullen jullie een uitnodiging
ontvangen om in gesprek te gaan met
de Ouderraad en schoolleiding, op deze
manier willen we graag meer
ouders/verzorgers betrekken in onze
constante dialoog met de schoolleiding.
De eerste werkgroepbijeenkomst over
de identiteit van het Coornhert Lyceum
is reeds ingepland.
Ben je ook geïnteresseerd om mee te
praten met de schoolleiding en de
Ouderraad? Of heb je onderwerpen
waarvan je vindt dat de OR aandacht
aan moet besteden? Stuur dan een mail
naar ouderraad@coornhert.nl.

•

leerlingen getrakteerd werden op een ijsje
om te vieren dat het Coornhert een
Daltonschool wordt.

Filmpje over vragen en
antwoorden dalton

voor groep 8

Coornhert is op weg naar een
daltonschool. In een filmpje op de
site geven de rectoren antwoord
op de belangrijkste vragen van
d !
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