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Wij kenmerken ons door
• Erkende CultuurProfielSchool
• Brede school: vwo (atheneum en 
 gymnasium), havo en mavo
• Separaat vwo: atheneum en 
 gymnasiumklassen vanaf de eerste klas
•  Brugperiode in de eerste én de tweede 

klas: gemengde niveauklassen zijn 1mh, 
1hv, 2mh en 2hv

Onze Coornhert competenties
•  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.

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

•  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.
•  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.

BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S) EN LEERLINGEN,

Voor u ligt de schoolgids van het Coornhert Lyceum.  De gids is verbonden aan onze 
website, documenten waar wij naar verwijzen in de tekst vindt u op onze website 
www.coornhert.nl 
Op het Coornhert werken we vanuit de humanistische mensvisie van D.V. Coornhert (1522-
1590), de filosoof waar onze school naar vernoemd is. Sinds 2020-2021 zijn we een 
aspirant daltonschool, de ontwikkeling naar daltononderwijs maken we in dit schooljaar. 

Wij zien de school als een veilige oefenplaats 
waarin leerlingen mogen leren met vallen en 
opstaan. Het Coornhert biedt eigentijds, 
ambitieus, persoonlijk en vormend onderwijs, 
dat elke leerling in staat stelt zijn talenten ten 
volle te benutten. Een Coornhert-leerling treedt 
zelfbewust, optimistisch, maatschappelijk 
betrokken en open de toekomst tegemoet.

We nodigen ieder lid van onze 
schoolgemeenschap uit om in 2021-2022 
vorm te geven aan onze slogan: 
‘Coornhert. Vorm je toekomst.’ 
Wij bieden de toekomst. Samen maken we 
het verschil.

Een fijn schooljaar gewenst,
Nelie Groen, Bas Boensma
Rectoren

Het Coornhert Lyceum geeft alle leerlingen optimale kansen om het voor hen hoogste haal-
bare diploma te behalen. Het onderwijs doet recht aan de verschillen tussen de leerlingen. 
De school streeft daarom voortdurend naar maatwerk, waarin eigenaarschap, persoonlijke 
groei en samenwerking centraal staan en waarin veel ruimte is voor creativiteit en kunst-
zinnige ontplooiing. 

Voorwoord 1 Doelen van het onderwijs

Onze ambitie:
Het Coornhert Lyceum wil een excellente middelbare school zijn, waar aspiratieve leer-
lingen door talentontwikkeling, persoonlijke vorming, onderlinge samenwerking en met 
partners van buiten, hét verschil willen maken in de samenleving door bij te dragen aan 
maatschappelijke innovatie.

Onze slogan is: 
Coornhert. 

Vorm je toekomst.
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Aspirant daltonschool
Vanaf schooljaar 2022-2023 start het Coornhert 

Lyceum met daltononderwijs. We gaan de leerlingen 
vanaf dat schooljaar meer ruimte bieden voor eigen 
keuzes in het onderwijsprogramma. Hier hoort bij dat 

we vaker met leerlingen in gesprek gaan over hun 
keuzes en hun ontwikkeling. In 21-22 worden de 

veranderingen ontwikkeld in afstemming met 
de medezeggenschapsraad.



Verzuimcoördinator
Bonnie Evers, b.evers@coornhert.nl

Antipestcoördinator
Janna Grodecka (per 1-11-2021), j.grodecka@coornhert.nl

Leerlingenbegeleiding & ondersteuning
Janna Grodecka (zorgcoördinator per 1-11-2021), j.grodecka@coornhert.nl
Rita Geerlings (trajectbegeleider), r.geerlings@coornhert.nl   
Judith Kruijer (trajectbegeleider), j.kruijer@coornhert.nl  
Floor Touw (dyslexiebegeleider), f.touw@coornhert.nl
 
Counselors leerlingen
Rachel Bennekers, r.bennekers@coornhert.nl  
Nouth Maarseveen, n.maarseveen@coornhert.nl 
Demi Hoedeman, d.hoedeman@coornhert.nl 
  
Overige namen, functies en e-mailadressen vindt 
u op onze website. U kunt ons ook e-mailen via 
info@coornhert.nl. Wij zorgen dan dat uw 
e-mail bij de betreffende persoon terecht komt. 
Bellen mag natuurlijk ook op 023-5121616.

Ziek/absent-melden en verzuim

Afmelden voor medische afspraken
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. Zo meldt u af  voor 
tandarts- of doktersbezoek:
•  Voicemail inspreken (optie 2) op 023-5121616 of inleveren van een afwezigheidsbrief-

je (te vinden op www.coornhert.nl) in verzuimlokaal 018.  

Ziekmelden
•  Wanneer een leerling buiten schooltijd ziek wordt, meldt de ouder/verzorger dat voor 

8 uur via Magister. Lukt dit niet, belt u dan de administratie (023-5121616, optie 2), 
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.  

•  Een leerling die op school ziek wordt, meldt zich bij de infobalie. 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 via Magister of bij de administratie.
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Rector Nelie Groen via de managementassistent  

Rector a.i. Bas Boensma via de managementassistent

Managementassistent Masja Rozemeijer m.rozemeijer@coornhert.nl

Conrector vwo, klas 3 t/m 6 Germain Creyghton g.creyghton@coornhert.nl

Coördinator 3V en 4V Sandra Klesser s.klesser@coornhert.nl

Coördinator 5V en 6V Elske van Galen e.vangalen@coornhert.nl

Conrector havo, klas 3 t/m 5 Annemarie de Wit a.dewit@coornhert.nl

Coördinator 3H t/m 5H Yvon de Boer y.deboer-schuller@coornhert.nl

Conrector mavo, klas 3 en 4 Léon Postma l.postma@coornhert.nl

Coördinator 3M en 4M Bonnie Evers b.evers@coornhert.nl

Conrector eerste en tweede 
klas

Sonja Siddré s.siddre@coornhert.nl

Coördinator eerste klas Arjen Gutker-de Geus a.gutkerdegeus@coornhert.nl

Coördinator tweede klas 
mavo/havo

Bonnie Evers b.evers@coornhert.nl

Coördinator tweede klas 
havo/vwo, atheneum en 
gymnasium

Sandra Klesser s.klesser@coornhert.nl

Schoolleiding
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Eerste schooldag Woensdag 25 augustus 2021

Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 27 februari 2022

2e paasdag 18 april 2022

Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022

Hemelvaartsdag en extra vrije dag 26 en 27 mei  2022

2e pinksterdag 6 juni 2022

Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022

Studiedagen personeel / lesvrijedagen leerlingen: 

OP + OOP Dalton + cultuur Dinsdag 28 september 2021

Studiedag medewerkers Dinsdag 16 november 2021

Studiedag medewerkers Maandag 7 februari 2022

Thuis-studiedagen leerlingen:

Thuis-studiedag leerlingen Dinsdag 14 december 2021

Thuis-studiedag leerlingen Woensdag 16 maart 2022

Thuis-studiedag leerlingen Woensdag 22 juni 2022

Vakanties en onderwijsvrije dagen schooljaar 2021-2022

Lestijden

KLAS 1 t/m 6

1e uur 08.15 - 09.05

2e uur 09.05 - 09.55

2e uur 09.55 - 10.45

Pauze 10.45 -- 11.10

4e uur 11.10 - 12.00

5e uur 12.00 - 12.50

Pauze 12.50 - 13.15

6e uur 13.20 - 14.10

7e uur 14.10 - 15.00

8e uur 15.00 - 15.50

9e uur 15.50 - 16.40

Beschikbaarheid
•  Iedere leerling is beschikbaar voor 

schoolse activiteiten tussen 08.15 en 
16.40 uur. Ongeoorloofd verzuimde les-
sen 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 
als er sprake is van regelmatig te laat 
komen of spijbelen. 

Verlof buiten schoolvakanties
•  Via het verlofformulier op de website 

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 volgen-
de 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 tele-

foontas. Bellen, filmen en fotograferen 
doen we buiten de school.

•  Eten doen we buiten het lokaal. De do-
cent bepaalt hoe we ons gedragen t.a.v. 
drinken van water tijdens de les.

•  Voor 8.00 uur verblijven leerlingen in de 
serre of op het plein.

•  Leerlingen van de onderbouw (leerjaar 
1 t/m 3) blijven tijdens de hele lesdag, 
inclusief de pauzes, op het schoolter-
rein.

•  Toiletbezoek vindt plaats tijdens de pau-
zes en de leswisselingen, of na toestem-
ming van de docent.

• Aanwijzingen van de medewerkers in  
 de school worden altijd opgevolgd.

Elke leerling heeft een schoolpas, we ver-
wachten dat je die dagelijks bij je hebt.

Jaaragenda 
Op onze website 

www.coornhert.nl vindt u 
de meest recente versie 

van de jaaragenda. 



Pesten  
•  Pesten tolereren wij niet op het Coorn-

hert Lyceum. Wij willen pesten voor-
komen 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-pestco- 
ördinator en we werken volgens ons 
anti-pestprotocol waarin naast maatre-
gelen ook voorlichting is opgenomen. 
We werken daarbij nauw samen met 
ouder(s)/verzorger(s). Het protocol is te 
vinden op onze website onder de link 
‘ouders’ rechts bovenaan de pagina.    

•  De anti-pestcoördinator is mevrouw 
Janna Grodecka (per 1-11-2021), 
j.grodecka@coornhert.nl

               

Sociale Overeenkomst  
•  Sinds 2017 ondertekenen alle  

brugklasleerlingen en hun ouder(s)/ 
verzorger(s) en mentoren onze  
‘Sociale Overeenkomst’ bij inschrijving 
op onze school. 

•  De overeenkomst wordt in de eerste les-
weken 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 el-
kaar aan deze afspraken. Samenwerken 
en samenzijn op het Coornhert betekent 
dat we elkaar helpen en aanmoedigen 
de goede dingen goed te doen.  

Instroom 
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, heb-
ben de conrector en de coördinator van de eerste klassen regelmatig persoonlijk contact. 

Doorstroom per leerjaar en per niveau 2020-2021

Doorstroom – IDU – Matrix – Actueel – Doorstroom Matrix – Matrix
Schooljaar:  2020/2021
Doorstroom: ■Geslaagd, ■Doorstroom, ■Opstroom, ■Afstroom, ■Doublure, 
	 ■Onbekend
Grootte:  Percentage

 
 

4 Anti-pestbeleid 5 Onderwijsresultaten
van het afgelopen schooljaar per schoolsoort en leerjaar

t3 107 7% 86% 3% 4%

t4 112 1% 38% 60% 1% 1%

th1 79 5% 70% 15% 3% 8%

th2 83 69% 8% 13% 1% 8%

h3 115 6% 13% 76% 3% 1% 2%

h4 179 17% 79% 3% 1% 1%

h5 180 4% 7% 80% 6% 3% 1%

hv1 79 13% 77% 6% 3% 1%

hv2 113 22% 1% 60% 6% 8% 3%

v1 41 7% 88% 2% 2%

v2 45 13% 4% 82%

v3 78 1% 8% 4% 87%

v4 104 2% 2% 4% 91% 1%

v5 116 3% 14% 81% 1% 1% 1%

v6 112 96% 3% 1%
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Leerjaar Doorstroompercentage

Leerjaar 1 92%

Leerjaar 2 79%

Leerjaar 3 86%

Leerjaar 4 90%

Leerjaar 5 87%

Leerjaar 6 97%



De mentor
Elke klas heeft een eigen mentor. De be-
geleiding van de mentor richt zich op het 
goed functioneren en op het welzijn van de 
leerling. De leerling komt bij de mentor met 
alle vragen die niet rechtstreeks te maken 
hebben met de schoolvakken. Voor de ou-
der(s)/verzorger(s) is de mentor het eerste 
aanspreekpunt in de school. Binnen de 
school fungeert de mentor als coördinator in 
het overleg tussen de vakdocenten en in de 
contacten met de schoolleiding, voor zijn 
eigen mentorleerlingen. 
•  De mentor houdt zich bezig met het leren 

leren, leren leven en leren kiezen van 
zijn leerlingen. 

•  De mentor werkt samen met zijn mentor-
klas aan een prettig leef- en leerklimaat 
en is betrokken bij zijn leerlingen. 

•  De mentor geeft één keer per week een 
mentorles. In de onderbouw geeft de 
mentor soms ook studielessen.

•  De mentor onderhoudt contact met de 
ouder(s)/verzorger(s) bij ziekte van een 
leerling. Het is juist dan belangrijk dat er 
contact blijft met de klasgenoten en de 
vakdocenten. 

  De mentor organiseert en begeleidt 
sociale activiteiten van de klas, zoals 
klassenavonden en -uitjes en het sinter-
klaasfeest en kerstontbijt. 

•  De mentor heeft een signalerende functie 
en bespreekt vragen over de leerlingen 
met de ouder(s)/verzorger(s), vakdocen-
ten, coördinatoren of zorgcoördinator.  

De peerLeaders
Elke eerste klas wordt tevens begeleid door 
tenminste twee peerleaders. Dit zijn boven-
bouwleerlingen die een landelijk certificaat 
voor coaching hebben behaald. Zij weten 
als geen ander hoe het is om voor het eerst 
naar de middelbare school te gaan. De 
mentor en peerleaders werken samen in de 
begeleiding van de klas.
•  De peerleaders gaan mee op brugklas-

werkweek.
•  De peerleaders zijn betrokken bij de 

activiteiten van ‘hun’ mentorklas.
•  De peerleaders ondersteunen de mentor 

bij mentorlessen. 
•  De peerleaders zijn een toegankelijk 

aanspreekpunt voor brugklasleerlingen 
en kunnen bemiddelen, coachen en 
adviseren. 

De coördinator
Iedere afdeling (brugklas, mavo, havo, 
vwo) heeft een eigen coördinator.
•  De coördinator is de schakel tussen de 

conrector, mentoren en de leerling en 
ouder(s)/verzorger(s). 

•  De coördinator houdt zich bezig met 
taken op het gebied van planning en 
de organisatie van activiteiten voor 
leerlingen van de betreffende afdeling, 
verlofaanvragen en veelvuldige absentie. 

•  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 ouder(s)/verzorger(s).   

Ondersteuningsteam
Voor extra ondersteuning is er de ondersteu-
ningscoördinator, zijn er trajectbegeleiders 
en is er een dyslexiecoach. We werken sa-
men met de partners in de regio zoals CJG 
en schoolmaatschappelijk werk. De school 
valt onder het Samenwerkingsverband VO 
Zuid-Kennemerland (www.samenwerkings-
verband-zuid-kennemerland.nl). 
Verder zijn er speciaal opgeleide vertrou-
wenspersonen voor leerlingen. Zie verder 
ons schoolondersteuningsprofiel (sop) op 
onze website.

Uitschrijfreden Leerlingen Percentage

geslaagd 318 85%

vertrekt naar andere school 33 9%

- 9 2%

gaat werken 4 1%

gaat naar andere opleiding 3 1%

gaat naar buitenland 2 1%

verhuisd 2 1%

Havo-diploma als startkwalificatie 2 1%

373 100%

Uitstroom 2020-2021
In onderstaand overzicht ziet u het slagingspercentage van de school en het percentage 
leerlingen dat de school om andere redenen verlaat.

De onderbouwpositie is + 13% (dit is het 
percentage leerlingen dat hoger instroomt 
in leerjaar drie dan het basisschooladvies. 
De landelijke norm is – 1%), ons behaalde 
resultaat ligt daarmee ver boven de norm
De onderbouwsnelheid is 95% (dit is het 
percentage leerlingen dat zonder vertraging 
in de derde klas start. De landelijke norm is 
95%), ons resultaat is op de norm. Vertra-
gingen die ontstaan zijn onder invloed van 
coronamaatregelen hebben dit percentage 
ten opzichte van andere schooljaren nega-
tief beïnvloed. 

De slagingspercentages van vmbo 98%, 
havo 94% en vwo 98% liggen ver boven 
de landelijke norm van respectievelijk 85%, 
80% en 81%.

Overgangsprocedures
De procedures die betrekking hebben op de 
regeling cijfergeving, overgangsnormen en 
procedures, de Programma’s van Toetsing 
en Afsluiting (PTA), het examenreglement en 
de examenwijzer vindt u voor elke afdeling 
en elk leerjaar op onze website. 

Locatie Schoolsoort Leerlingen 
slagings-
percentage #

Leerlingen 
examen 
behaald #

Slagings-
percentage

Gem. 
SE

SE 
Benchmark 
(schoolsoort)

Gem. 
CE

CE 
Benchmark 
(schoolsoort)

Percentiel 
per 
schoolsoort

Coornhert 
Lyceum bovenbouw 
(20RF00)

VMBO-
(G)T 111 109 98,20% 6,33 6,10 6,40 6,24 72

Coornhert 
Lyceum bovenbouw 
(20RF00)

HAVO 171 160 93,57% 6,29 6,47 6,25 6,28 44

Coornhert 
Lyceum bovenbouw 
(20RF00)

VWO 110 108 98,18% 6,61 6,85 6,44 6,42 49

6 Wie begeleiden de leerlingen? 



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 of de Plenda 
voor het vak dat uitvalt. De werkwijzers 
zijn te vinden in Magister en op de web-
site. 

•  Naast hun studieboeken hebben leerlin-
gen altijd een leesboek in hun tas, wat 
ook tijdens een vervangingsles van pas 
kan komen.

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 voor-
keur 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 of zelfstandig 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.  

7 Wat gebeurt er bij lesuitval? 8 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, 
de Coornhert Academie workshops. 
Deze workshops worden gegeven door 
eigen docenten of docenten van buiten. 
Zo kunnen leerlingen kennismaken met 
bijvoorbeeld het onderbouwkoor, de 
lino-pers, robotica en fotografie. Alle 
brugklasleerlingen nemen ten minste één 
keer per jaar deel aan workshops na 
schooltijd.

•  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. 

•  Er is een extra dyslexie-uur voor leer-
lingen in de eerste klas die dit nodig 
hebben.

•  Tijdens de wekelijkse studieles leren 
leerlingen plannen en leren aan de hand 
van de Plenda-agenda. Alleen toetsen ko-
men in Magister. Huiswerk wordt tijdens 
de les opgegeven en in de Plenda gezet.

Op het vwo
•  Op 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 er-
vaarbaar te maken en om de onderlinge 
band tussen de gymnasiumleerlingen te 
versterken. 

•  In de zesde klas maken de vwo-leerlin-
gen als afsluitende ervaring van hun 
klassieke opleiding een reis naar Rome.

Activiteitenweek
Elke leerjaar heeft een activiteitenweek 

in het voorjaar. Daarin worden 
vakoverstijgende projecten 

aangeboden.



Alle onderbouwleerlingen krijgen muziek-, teken- en theaterlessen. De brugklassen volgen 
een workshop en doen mee aan de poëzierevue. Alle kunstvakken kunnen in de boven-
bouw worden gekozen als eindexamenvak. We bieden de mogelijkheid om een creatief 
project in te zetten bij het maken van een PWS. Buiten schooltijd worden er elk jaar groot-
se kunstevenementen georganiseerd, waarbij leerlingen uit alle jaarlagen en afdelingen 
met elkaar samenwerken.

9 CultuurProfielSchool 

Zo vindt in oktober de bovenbouwproductie 
plaats. Dit toneelstuk wordt gespeeld door 
leerlingen die theater in hun eindexamen-
pakket hebben gekozen. 

In november volgt het Open Podium. De 
bonte verzameling acts theater, goochelen, 
cabaret, dans en mode wordt afgewisseld 
door de soap. De soap is een toneelstuk in 
zeven afleveringen. Geschreven, gespeeld 
en geregisseerd door leerlingen. 

De muziekavonden zijn in maart, waar zo-
wel klassieke als moderne muziek te horen 
is. Elke avond opent het schoolorkest, ge-
volgd door solisten, de bigband en allerlei 
andere combo’s. In juni zijn de muziekavon-
den voor de onderbouwleerlingen.

In april zijn de grote schoolproductie- voor-
stellingen. Deze worden gespeeld door een 
grote groep leerlingen uit alle jaarlagen en 
schooltypes. Eens in de paar jaar is deze 
voorstelling een musical.

Het schooljaar sluiten we af met een pro-
ductie waar alleen brugklasleerlingen aan 
mee doen. Alle avonden volledig verzorgd 
met decor, kostuums, licht en geluid. De 
productie is ontwikkeld, geregisseerd en 
begeleid door bovenbouwleerlingen in het 
kader van hun profielwerkstuk.

Elk kwartaal wisselt een tentoonstelling van 
tekeningen, schilderingen en driedimensi-
onaal werk van leerlingen in de hal van 
de school. Kunstwerken van leerlingen zijn 
daardoor het hele jaar te bewonderen in 
onze school. 

•  Leerlingen worden in de brugklas inge-
deeld, op basis van het PO-advies, naar 
het hoogst haalbare niveau.

•  Er zijn aparte klassen gymnasium, athe-
neum, havo-vwo en mavo-havo. In de 
dakpanklassen havo-vwo en mavo-havo 
wordt gedurende de eerste periode van 
de eerste klas, lesgegeven op het laagste 
niveau. Later in het jaar 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. De 
overgangsnormen staan op onze website 
www.Coornhert.nl.

10 Niveaubepaling 
in het eerste en het tweede leerjaar  



In tussenuren kunnen leerlingen zelfstandig 
werken in onze studieruimte of mediatheek. 
De lessentabel, zelfstudie uren en stages of 
projecten, zorgen samen voor het behalen 
van de minimaal verplichte onderwijstijd 
per afdeling.

Onderbouw Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3

mh/
hv

ath gym mh hv ath gym h ath gym

Nederlands 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

Latijn 3 3 3

Grieks 3 3

Frans 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

Duits 3 3 3 3 3 3 3

Engels 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

wiskunde 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3

mediawijsheid 1 1 1

natuurkunde 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

scheikunde 2 2 2

biologie 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5

economie 2 2 2 2

theater/drama 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1

tekenen 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

ruimtelijke vormg. 0,5 0,5 0,5

muziek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

maatsch.leer

lich.opvoeding 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

studielessen 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5

steunlessen 0,5 0,5 0,5 0,5 1

mentorles 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAAL 31 31 34 34,5 32,5 32,5 37,5 33 32 37

Bovenbouw mavo havo vwo

3m 4m 4h 5h 4v 5v 6v

Nederlands 4 3 4 3 3 3 3

Engels 3 3 3 3 3 3 3

CKV 1,5 1 1

KCKV 2

maatschappijleer 2 2 2

lich.opvoeding 2 2 2 1 2 2 1

Latijn 4 4 4

Grieks 3 3 3

Duits 3 4 4 3 3 3 3

Frans 3 3 4 3 3 3 3

geschiedenis 2 4 3 3 3 3 3

wiskunde 4 4

wiskunde A 4 3 4 4 4

wiskunde B 4 4 4 4 4

wiskunde C 4 3 3

wiskunde D 3 3 2 3 2

natuurkunde 3 4 3 3 3

scheikunde 3 3 3 3 3

nask1 3 4

nask2 2 4

biologie 3 4 4 4 3 3 3

economie 3 4 3 4 3 3 3

bedrijfseconomie 3 4 2 3 4

informatica 2 3 3

theater/drama 3 3 3 2 3 4

tekenen 4 3 4 2 3 4

muziek 3 3 3 2 3 3

steunlessen 1 1 1 1 1 1 1

mentorles 1 1 1 1 1 1 1

11 Lessentabel  



Wat betaalt de school uit de 
algemene/ouderbijdrage 
voor alle leerlingen? 
•  Kopieer- en drukwerk buiten het stan-

daard onderwijsmateriaal
• CJP-pas en extra culturele projecten 
• Leerlingenpas 
• ICT-voorzieningen 
• Mentoractiviteiten en afdelingsactiviteiten 
• Extra sportactiviteiten  

Wat betaalt de school van de 
vrijwillige ouderbijdrage? 
•  De vrijwillige ouderbijdrage wordt ge-

bruikt voor gemeenschappelijke activitei-
ten en faciliteiten op school die buiten de 
vergoeding van de overheid vallen. 

•  De factuur ontvangt u via het programma 
‘WIS Collect’ in uw e-mail. Op onze 
website vindt u een toelichting op de 
werkwijze, hiernaast staat een overzicht 
van de activiteiten en de kosten. 

•  Het Coornhert Lyceum biedt leerlingen 
de mogelijkheid om deel te nemen aan 
extra activiteiten zoals werkweken, inter-
nationale uitwisselingen en excursies. De 
werkweken en internationale uitwisselin-
gen worden vooraf apart aan u gefac-
tureerd via het programma WIS-Collect. 
U ontvangt hier een e-mail over met als 
afzender wiscollect@coornhert.nl.  

•  Het Coornhert Lyceum geeft de ouder(s)/
verzorger(s) in specifieke gevallen de 
keuze om voor de verschillende ouder-
bijdragen gebruik te maken van een 
reductie- en/of kwijtscheldingsregeling. 
Ouder(s)/ verzorger(s) die hiervan ge-
bruik willen maken, kunnen dit schriftelijk 
aangeven bij de schoolleiding.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer 
ouder(s)/verzorger(s) de schoolnota van 
de ouderbijdrage volledig betalen zodat 
de schooltijd zo fijn en leerzaam mogelijk 
is voor al onze leerlingen. Het niet betalen 
van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet 
tot het uitsluiten van leerlingen van deelna-
me aan activiteiten.

12 De ouderbijdrage Overzicht vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022  
Omschrijving Bedrag in euro's  

Voor alle leerlingen  

Ouderraad    15,00  

Leerlingvereniging   3,50  

Extra leermiddelen en ondersteuning  40,00  

Kluishuur (indien gewenst)  15,00   

Sportactiviteiten 15,00

Brugklassen  

Brugklaskamp  185,00  

Tekenbenodigdheden  20,50    

Buitenlesactiviteiten 25,00

Tweede klassen

Buitenlesactiviteiten 50,00

3 mavo  

Excursie Lille voor leerlingen met Frans in het pakket  30,00  

Buitenlesactiviteiten 80,00

4 mavo  

Tekenexcursie voor leerlingen met tekenen in het pakket  20,00  

Jaarboek examenklas  12,00  

Eindexamen BBQ  7,50  

Buitenlesactiviteiten 70,00

4 havo  

Bezoek studiebeurs SKIA 8,50  

Werkweek  Variabel  

Buitenlesactiviteiten 30,00

4 vwo

Werkweek Oldebroek 150,00

Buitenlesactiviteiten 30,00

5 havo  

Loopbaanoriëntatie   8,50  

Jaarboek examenklas  12,00  

Eindexamen BBQ  7,50  

Buitenlesactiviteiten 50

5 vwo  

Bezoek studiebeurs SKIA 8,50  

Werkweek Berlijn/Parijs/Cambridge  350,00  

Buitenlesactiviteit 30,00

6 vwo  

Jaarboek examenklas 12,00  

Eindexamen BBQ  7,50  

Romereis voor leerlingen met LA, GR en/of TE 730,00

Buitenlesactiviteit 30,00

  

Extra werkweken (kosten bij benadering): 

Wintersportreis, facultatief voor leerlingen 2e klassen  Wordt vooraf medegedeeld 

Osnabrück voor enkele leerlingen    65,50  

Diverse Horizonreizen voor enkele leerlingen  250,00  

  

CAE exams (Cambridge Advanced English) 244,00  



Het Coornhert heeft een leerlingenraad, 
leerlingenpanels en een vertegenwoordi-
ging van leerlingen in de MR. 
•  De leerlingenraad bestaat uit leerlingen 

uit de verschillende afdelingen. Jaarlijks 
worden nieuwe leden gekozen aan het 
begin van het schooljaar. Deze leerlin-
gen zetten zich in voor de leerlingen 
van de school. Een afvaardiging van de 
leerlingenraad overlegt met de rectoren 
van het Coornhert. De raad heeft een 
leerlingenstatuut dat te vinden is op 
onze website. In dit statuut kunnen leer-
lingen hun rechten en plichten vinden.

•  Elk leerjaar wordt vertegenwoordigd 
door een leerlingenpanel. Deze leerlin-
gen zijn/gaan in gesprek met de coördi-
nator van de afdeling. De schoolleiding 
zet panelgesprekken, enquêtes en 
interviews in om regelmatig in gesprek 
te zijn met leerlingen. 

•  Drie leerlingen uit de leerlingenraad vor-
men de leerlinggeleding in de medezeg-
genschapsraad. De leerlingen van de 
leerlingenraad kiezen deze leerlingen 
uit hun midden. 

•  Het leerlingstatuut is te vinden op onze 
website.

13 Leerlingenparticipatie

14 Dunamare Onderwijsgroep

Het Coornhert Lyceum is onderdeel van de 
Dunamare Onderwijsgroep (www.dunama-
re.nl). Het College van Bestuur van Duna-
mare is het bevoegd gezag van de school. 
Dunamare Onderwijsgroep is de verbinden-
de factor tussen 22 verschillende scholen. 
Hoe verschillend onze scholen ook zijn, zij 
delen allemaal de vier kernwaarden van de 
Dunamare Onderwijsgroep:

 •   Ambitieus
 •   Professioneel
 •   Uitdagend
 •   Inlevend

Vanuit deze kernwaarden én de over-
koepelende missie en visie handelen de 
medewerkers, zowel het onderwijzend als 
het onderwijsondersteunend personeel, op 
alle scholen en op het Bestuurs- en Service-
bureau.

Indien u vragen of klachten heeft, kunt u 
contact op 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.

In schooljaar 21-22 voeren we een pro-
gramma uit om de gevolgen van corona 
in ons onderwijs op te vangen. We kiezen 
voor intensivering van ons onderwijs en van 
de begeleiding van leerlingen. In 21-22 
is de lessentabel uitgebreid met steunuren 
waar leerlingen zelf kiezen in welk vak 
er verdieping nodig is. Er zijn extra uren 
geplaatst daar waar structureel achterstand 
bij de hele groep leerlingen is ontstaan.
Daarnaast werken we met gemiddeld klei-
nere klassen waardoor er meer aandacht is 
voor directe feedback en voor signalering 
van vragen op het gebied van leren en/of 
sociaal welbevinden. Om onze leerlingen te 
coachen kunnen ze gebruik maken van bij-
voorbeeld motivatiecoaching, talentscans en 
coaching op de voorbereiding van toetsen.

Additioneel is er in schooljaar 21-22 een 
extra aanbod van huiswerkbegeleiding, 
begeleiding in leren plannen plus examen-
trainingen toegevoegd aan het aanbod. De 
coördinator van de betreffende afdeling kan 
over bovenstaande programma’s informatie 
geven. De planning van de onderdelen is 
t.z.t. op onze website te vinden. Het plan 
NPO dat het kader is van deze interventies 
wordt najaar ‘21 vastgesteld in de MR en is 
daarna te vinden op onze website.

15 Verbetering
van resultaten na corona



Coornhert. 
Vorm je toekomst.
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