COORNHERT

GYMNASIUM

Daagjte uit!

Waarom Coornhert gymnasium?
Gezellig
Je voelt je snel thuis, veel
leuke leerlingen uit
verschillende jaren en
de leraren weten wie
jij bent! En een feestje op zijn
tijd hoort erbij.

Een goede overstap
Iedereen stroomt door naar
het tweede leerjaar. Daardoor
heb jij twee jaar tijd en ruimte
om in jouw eigen tempo
te leren leren.

Talenten ontwikkelen
Er zijn vele activiteiten zoals
debat, theater, muziek,
schoolband, techniekgroep,
programmeren en sport.

Leren buiten Nederland
Tijdens jouw schoolcarrière
kom je in Engeland, Frankrijk,
België en Italië of Griekenland!

Persoonlijke keuzes
Jij kunt zelf variatie aanbrengen binnen jouw
gymnasiumprogramma en
kunt kiezen voor vele extra’s.
Jouw laptop en digitale
lesmethoden ondersteunen
jouw leerroute.

Krachtige kennis
Je bouwt kennis op waarmee
je het ondenkbare en het
nog niet bedachte bedenkt.

Versterkt taalonderwijs
Alle talen kun je op hoog niveau
doen: Engels (Cambridge voor
alle leerlingen) en naar keuze
ook Frans (DELF) en
Duits (Goethe).

Technisch gymnasium

Klassieke talen

Het Coornhert is een voorloper

Met de talen Latijn en

als het gaat om technisch

Grieks duik je in het

onderwijs: bedenk, teken en

verleden om het heden beter

maak de mooiste ontwerpen!

te begrijpen.

Groei in beeld

Uitstekende resultaten

Jouw ontwikkeling is op vele

Een gymnasiumdiploma is een

Succesvol

manieren zichtbaar, voor

goede basis voor universitaire

Een schat aan ervaringen

jezelf en voor anderen, in

opleidingen. Het

bereidt je voor op de

woorden of cijfers.

slagingspercentage is hoog op

maatschappij van de toekomst

het Coornhert.
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KERN & KEUZE
ROOSTER

HET KERN- EN KEUZEROOSTER

Zelfstandig en succesvol - Je talenten ontdekken
Je maakt je eigen keuzes

Er zijn drie Kernlessen per dag van 80 minuten. Deze
Kernlessen omvatten 80% van de totale lestijd.
De overige 20% van de lessen zijn Keuzelessen. Per week
kiest een leerling vijf tot zeven Keuzelessen.

Op het Coornhert hanteren we het Kernen Keuzerooster (zie hiernaast).
Dit rooster heeft een hoop voordelen.
Elke kernles duurt 80 minuten waardoor

08.30 - 09.10 UUR

40 MIN

KEUZELES 1

er tijd is voor variatie en verdieping.
Bovendien is het fijner voor de concen-

09.20 - 10.40 UUR

80 MIN

tratie en focus om minder verschillende

KERNLES 1

lessen op een dag te hebben.

Talen op hoog niveau

Daarnaast kies je elke week een aantal

10.55 - 12.15 UUR

12.45 - 14.05 UUR

80 MIN

80 MIN

KERNLES 2

KERNLES 3

14.15 - 14.55 UUR

40 MIN

KEUZELES 2

14.55 - 15.35 UUR

40 MIN

KEUZELES 3

15.40 - 16.20 UUR

40 MIN

KERNLES 4

KEUZELES 4

UIT WELKE KEUZELESSEN KUN JE KIEZEN?

VAKBEGELEIDING

ZELFSTANDIG
PERSOONLIJKE
WERKEN
ONTWIKKELING
VERPLICHTE
PLUSLESSEN
DOORWERKPRAKTIJKLES
LESSEN

MASTERCLASSES

keuzelessen. Jij stelt dus elke week de

We kiezen er bewust voor om alle vakken in

rest van jouw eigen rooster samen.

het Nederlands aan te bieden met uitzon-

In de keuzelessen kun je bij een vak

dering van de moderne vreemde talen. De

kiezen voor extra uitdagingen (bv. Master-

docenten kunnen hun vak daardoor zo goed

classes), extra ondersteuning of het zelf

mogelijk overbrengen en de leerlingen kun-

werken aan opdrachten en huiswerk,

nen de vakinhoud zo goed mogelijk tot zich

waardoor jij scwhoolwerk niet meer thuis

nemen. Van de universiteiten horen we dat

hoeft te doen. Je kunt ook kiezen voor

onze leerlingen over de hele breedte een

andere activiteiten die jij leuk vindt zoals

hoog niveau halen.

debatteren, muziek in orkest of band,

Bij Duits, Frans en Engels wordt in principe in

toneel, schrijven, programmeren,

die taal lesgegeven. Voor veel docenten is dat

technisch ontwerpen enz. Vaak zijn de

ook de moedertaal.

groepen bij keuzelessen gemengd, per

Je kunt deze talen op een extra hoog niveau

leerjaar maar ook tussen de verschillende

doen, bij Engels doet elke leerling dat:

leerjaren. Zo leer je met en van elkaar.

Cambridge Engels.

Minder verschillende lessen betekent dat

Na vijf jaar heeft elke leerling het niveau

jouw schooldag rustiger verloopt. Ook

om een Cambridge Certificate te behalen:

betekent het voor minder vakken huis-

hiermee mag je plaatsnemen op Engelsta-

werk per dag, minder boeken mee naar

lige universitaire opleidingen in binnen- en

school en dus een lichtere tas!

buitenland. Bij Duits en Frans kun je kiezen
voor het hogere niveau via het programma
Goethe of Delf.

en ontwikkelen
Het Technisch gymnasium

Klassieke talen
Twee bijzondere talen die je
alleen op het gymnasium leert

Op het Coornhert nemen de bètavakken een grote

zijn Latijn en Grieks.

plaats in. Niet voor niks kiezen veel leerlingen bij

Met de kennis van de talen en

ons op school een technisch profiel en technische

verhalen uit de rijke klassieke

vervolgopleidingen, en ze doen dit met veel succes.

tijd van de Romeinen en de

Vanaf dag één krijg je het vak Onderzoeken en ont-

Grieken ben je beter in staat om

werpen (O&O). Daar leer je een onderzoek te doen

andere (moderne) talen te leren

en een ontwerp te bedenken, maken en testen. O&O

en begrijp je de Nederlandse taal

is een onderdeel van ons Makeronderwijs.

beter, en zelfs de hedendaagse

Dat ‘maken’ doe je met behulp van moderne

cultuur.

digitale ontwerpapparatuur zoals ontwerpsoftware,

Het zijn vakken die je systema-

een 3D-printer, een lasercutter, een vinylsnijder,

tisch aan moet pakken: je leert

De kennismakingsperiode is heel

Naast deze begeleiding zijn er nog vele andere vormen

Arduino’s en sensoren. Al deze apparaten zorgen

analytisch nadenken en gestruc-

belangrijk en wordt over een aantal

van ondersteuning mogelijk. Het Coornhert beschikt

ervoor dat jij echt iets kunt maken wat je vast kunt

tureerd aan de slag te gaan.

maanden gespreid.

over een uitgebreid ondersteuningsteam en heeft zijn

houden, er goed uitziet en ook nog werkt! Binnen

Grieks is sowieso een uitdaging:

De brugklasbegeleiders, leerlingen uit

eigen huiswerkbegeleiding.

ons Makeronderwijs creëer je onder andere bewe-

het heeft een geheel eigen

klas 5, spelen daarbij een belangrijke

Na klas 1 stroom je automatisch door naar klas 2.

gend speelgoed of een kettingreactie. Voor leerlin-

alfabet!

rol. In juni maak je al kennis met jouw

Deze periode van twee jaar geeft je ruim de tijd om de

gen die een eigen idee of project willen uitvoeren,

In klas 1 en 2 heb je zowel Latijn

klas en mentor.

belangrijkste vaardigheden onder de knie te krijgen.

zijn er tijdens keuzelessen Makermiddagen.

als Grieks. Na klas 2 kies je één

Je krijgt meteen zin om na de

van de klassieke talen om mee

zomervakantie op je nieuwe school, het

verder te gaan, of allebei.

Coornhert, te beginnen!

De lestijd voor álle talen samen

In de eerste dagen van het schooljaar

is op het gymnasium ongeveer

leer jij jouw klasgenoten beter kennen.

even groot als op het atheneum.

In week 3 ga je met alle eersteklassers

Gezellig samen op pad!
Het Coornhert is een gezellige school waar je je
direct thuis voelt. Je maakt snel vrienden. Dit
gebeurt binnen de lessen maar ook tijdens
activiteiten zoals sportevenementen, feesten en
voorstellingen. Maar het leukste is natuurlijk om
samen op pad te gaan! Op onze school maak je vaak
uitstapjes: zo ga je onder andere in de brugklas
op kamp, in klas 2 naar Cambridge, in klas 3 naar
Parijs, in klas 4 naar de Ardennen en in klas 5 ga je
naar Rome of naar Griekenland!

Begeleiding op maat
Coornhert wordt jouw
tweede thuis

Jouw mentor en vakdocenten leren je hoe je de
verschillende vakken kunt aanpakken en keuzes maakt.
Zo ontdek je welke manieren van leren voor jou het beste
werken.

op brugklaskamp: een leuke start van
het schooljaar!
Na het kamp bereiden we samen de
Brugklasshow voor die we in oktober
opvoeren voor alle familieleden.
Al deze activiteiten zorgen er voor dat je
went aan de middelbare school en dat
je je zo snel mogelijk thuisvoelt op het
Coornhert.

Aanmelding en
toelating
Het Coornhert gymnasium heeft alleen
gymnasiumklassen. Heb jij een vwo- of
gymnasiumadvies van je leerkracht op
de basisschool, dan ben je welkom op
het Coornhert. Twijfelt de leerkracht of
vwo of gymnasium de goede keuze is
voor jou, dan is het heel normaal dat
deze contact opneemt met mevrouw
Van Alphen, bouwleider van leerjaar 1
en 2. Iedereen wil natuurlijk dat jij op
het juiste niveau en op de voor jou beste

Kom
zelf kijken!
Proefschool voor groep 8
dinsdag 10 november t/m maandag
16 november 2020 12.40-15.15 uur
Informatieavond voor ouders
maandag 16 november 2020
livestream van 19.30-20.30 uur

school terechtkomt. Als de leerkracht

Proefschool voor groep 8

denkt dat extra ondersteuning wenselijk

maandag 23 november t/m dinsdag

is, neemt de basisschool voor 1 december

24 november 2020 12.40-15.15 uur

contact op met onze coördinator leerlingondersteuning, mevrouw De Vree.

Open dag voor leerlingen en ouders
zaterdag 9 januari 2021 09.30-13.00 uur

Aanmelden uiterlijk 15 maart 2021.
Zie onze website

Proefschool voor groep 8

www.coornhert-gymnasium.nl voor

woensdag 3 februari 2021

alle details en bijzonderheden met

12.40-15.15 uur

betrekking tot de aanmelding.
Aanmelden voor informatieavond, open
dag of proefschool: via de Coornhert Open
dag app! Scan de QR-code hieronder
Jan van Renesseplein 1
2805 GT Gouda
Telefoon 0182 - 599 517
www.coornhert-gymnasium.nl
info@coornhert-gymnasium.nl

Appstore

Google Play

