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Welkom
Deze zomer heten wij 133 nieuwe brugklassers met hun ouders welkom op het Coornhert Gymnasium.
Wij zijn bijzonder blij met jullie aanmelding. Wij wensen jullie plezierige jaren op onze school toe!

M.G.P. Oehlenschläger, rector | J. C. Cramer, conrector

De Start 2017-2018
Belangrijke contactpersonen
Jaarlaagcoördinator, de heer M. Bronsgeest, tevens mentor van klas 1A, is degene bij wie u met alle algemene
vragen m.b.t. het brugjaar terecht kunt. Mentoren (de heer J. van Meurs 1B, de heer M. Koper 1C, 
mw. A. Schaapveld 1D, mw. M. Bos 1E) kunnen alle vragen m.b.t. de klas/uw eigen zoon of dochter
beantwoorden. De conciërges (clavigers) nemen de telefoon op en aan hen meldt u bijvoorbeeld afwezigheid
i.v.m. ziekte, doktersbezoek. Bij mw. J. Cramer kunnen aanvragen voor buitengewoon verzuim worden gedaan.

Informatie aan ouders
Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen en gebeurtenissen op school sturen wij u per e-mail de
Nieuwsbrief. Wij sturen heel gericht post: informatie over een bepaald leerjaar, brieven en uitnodigingen
sturen wij zo gericht mogelijk aan die ouders die er belang bij hebben.

Dit boekje is één van de weinige papieren informatiebronnen. Wij hebben hierin informatie opgenomen die u
en uw zoon of dochter nodig heeft voor een soepele start op het Coornhert Gymnasium: 

• boeken en andere schoolbenodigdheden 
• de belangrijke data aan het begin van het nieuwe schooljaar 2017-2018 
• benodigdheden voor een goede start van de lessen 
• de indeling van de eerste klassen in 2017-2018 
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Informatie over de school vindt u op de website www.coornhert-gymnasium.nl. Onder Schoolgids treft u
waarschijnlijk alles wat u wilt weten over de gang van zaken op school, de begeleiding, de indeling van het
schooljaar (bijvoorbeeld  de jaaragenda) e.d. Als de inhoudsopgave ontoereikend is om snel te vinden wat u
zoekt, is er een zoekfunctie.

Op de website vindt u verder onder meer informatie over de Coornhert Academie, waarin de
verbredingsactiviteiten zijn ondergebracht, en de oudervereniging.  Rechtsboven vindt u Nieuws (actuele
gebeurtenissen), Agenda (op handen zijnde gebeurtenissen als excursies, vrije dagen, examens etc) en
Contact, dat voor zich spreekt. Het symbool met de sterren staat voor de kwaliteitssite waar u te zijner tijd
toegang toe krijgt. De knop daarnaast betreft het rooster: hier kunnen u en uw kind in ieder geval altijd
mededelingen over het dagrooster vinden en ook het weekrooster van de klas.  Het is misschien wel de meest
geraadpleegde pagina. Uiterst rechts is de SOMtodayknop. Hiervoor krijgt u eind augustus per e-mail een
toegangscode. Studiewijzers (inclusief links), resultaten, afwezigheid en de eigen gegevens kunt u in
SOMtoday bekijken. De mentoren nemen SOMtoday en de mogelijkheden met hun bruggers helemaal door.

Contact met de school vindt vooral plaats via e-mail. Dat kan via info@coornhert-gymnasium.nl, maar u kunt
natuurlijk ook gerichter e-mail versturen. Zie hiervoor de website ‘Contact’. 

Voor vragen met betrekking tot de brugklas is een e-mail naar de heer Bronsgeest, jaarlaagcoördinator, het
best: cgbg@coornhert-gymnasium.nl. Natuurlijk is er ook de telefoon: 0182-599517. Deze speelt de hoofdrol
als het gaat om afwezigheid melden van een leerling.

2



De Start 2017-2018

Wijziging gegevens
U wordt verzocht wijzigingen van adres, telefoonnummers (vooral ook werknummers, 06-nummers,
noodzakelijk bij niet-gemelde afwezigheid, calamiteiten) en niet te vergeten e-mailadres altijd zo snel
mogelijk door te geven aan de administratie: administratie@coornhert-gymnasium.nl. 

Melden van afwezigheid
Als uw zoon of dochter ziek is, meldt u dat telefonisch voor het begin van de lessen aan de conciërge (bij ons
claviger genoemd). Meestal zult u mw. Burggraaf te spreken krijgen die vervolgens de absentie noteert in
SOM. Zie elders in dit boekje voor andere vormen van verzuim.

Boeken en andere schoolbenodigdheden
Wij hebben al vele jaren een goed functionerend boekenfonds. Daarom kunnen wij de schoolboeken
gemakkelijk leveren. Zie pagina 6 voor het ophaalschema. De boeken zijn van de school en wij verwachten
dat de gebruikers er zorgvuldig mee omgaan. De boeken moeten worden gekaft en voorzien zijn van naam
en klas van de leerling.
Naast boeken zijn natuurlijk ook andere schoolbenodigdheden aan te schaffen. Iedere brugklasleerling
beschikt over: 

• een ruime, stevige schooltas waarin niet alleen de boeken maar eventueel ook de laptop past; 
• een schoolagenda met een duidelijke en overzichtelijke indeling; 
• een etui met daarin: goed schrijfgerei (pen en potlood), kleurpotloden/stiften, markeerstift,

puntenslijper, gum, kneedgum, passer, schaartje en kleine plakstift; 
• voor beeldende vorming/kunst: Ongelinieerd A4-schrift; potloden: HB, 2B en 4B,   kleurpotloden

(gum, kneedgum, schaar, puntenslijper); 
• voor geschiedenis: gelinieerd A4-schrift;
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• geodriehoek (in agenda te bewaren);
• rekenmachine: Casio fx-82EX, bruikbaar bij alle vakken tot en met kl 6, ongeveer € 20,00;
• USB-stick 2Gb;
• oordopjes om aan te sluiten op de laptop;
• 10 schriften, waaronder één met grote ruiten; 
• een aantal (ca 5) snelhechtmappen; 
• voor gymnastiek: een korte broek, een t-shirt en zaalschoenen.

Voor het aanschaffen van de schoolbenodigdheden kunt u, indien gewenst, ook terecht bij de firma Van Dijk
Educatie. Op de website schoolgids/onderwijspraktijk staat een overzicht met schoolbenodigdheden. 

Laptops 
Op het Coornhert Gymnasium hebben alle leerlingen een laptop en in klas 1 is dat bij voorkeur aanschaf
(huur- of huurkoop) via The Rent Company. De school subsidieert beide, zodat iedereen vrijwel dezelfde
machine heeft. Dat betekent dat er weinig verschillen zijn tussen de apparaten en dat is sociaal (geen afgunst
o.i.d.) en didactisch (docenten) gezien, zinnig. Bovendien zijn garantie en schadeverzekering goed geregeld. U
heeft een informatieve brief/e-mail met daarin een link ontvangen waar u uw keuze kenbaar kunt maken. Als
dit formulier tijdig is ingeleverd, dan staat er op donderdag 17 augustus een laptop klaar. 
Indien u via de Rentcompany aanschaft, heeft u drie jaar garantie en kunnen er drie schades geclaimd worden
(met wel per schade een eigen bijdrage). Als u geen gebruik wilt maken van het Rent Company-aanbod is
Bring Your Own Device ook toegestaan. Vereist is Windows 7 of hoger, wifi b/g/n-standaard (a wordt niet
ondersteund). 
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De computer is voor gebruik op school en wordt, als hij niet gebruikt wordt, bij voorkeur door de leerling in
het kluisje opgeborgen.  Werkbestanden kunnen worden opgeslagen op Onedrive en zijn dus altijd te
raadplegen en te bewerken door de leerling. Het is natuurlijk ook mogelijk de USB-stick hiervoor te
gebruiken. De laptop wordt pas mee naar school genomen als de leerling beschikt over een kluisje. 
Op 16 juni is een medewerker van The Rent Company aanwezig. U kunt dan de laptops ook zelf bekijken en
toelichting vragen op de overeenkomst.

Kluisjes 
Alle leerlingen beschikken over een kluisje. Bij de start van het schooljaar reiken de mentoren de sleutels uit.
De kluisjes kunnen op ieder moment door ons gecontroleerd worden. Aan het eind van het schooljaar moeten
de kluisjes leeg en schoon zijn. Verlies van een sleutel en daarom een sleutel laten bijmaken kost € 15,00.

Schoolpas 
De foto die gemaakt wordt op 16 juni, dient voor de schoolpas. De schoolpas gebruikt de leerling als ‘bewijs’
dat hij leerling van de school is, bijvoorbeeld bij een feest, maar de pas wordt ook gebruikt bij het
printen/kopiëren. Elke leerling heeft een tegoed van € 1,00, dat indien nodig opgewaardeerd kan worden.

Kosten eerste leerjaar
De overstap naar het voortgezet onderwijs brengt kosten met zich mee. Op onze website kunt u het overzicht
van de kosten en de toelichting bekijken. Hieronder ziet u de kosten van het eerste leerjaar. De factuur volgt
in juli. Wij werken met automatische incasso waarbij betaling in termijnen ook mogelijk is. U krijgt daarover
binnenkort meer informatie. Wat staat er op de factuur?
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Voor ieder leerjaar wordt de volgende bijdrage gevraagd: Basisbijdrage € 87 ,50
Contributie oudervereniging € 25 ,00
Subtotaal A: € 112 ,50

Voor klas 1 worden de volgende kosten in rekening gebracht: Dagexcursies en voorstellingen € 45 ,00
Brugklaskamp en jaarafsluiting € 85 ,00
Subtotaal B: € 130 ,00

Totale kosten A+B: € 242 ,50
De start van het schooljaar
• donderdag 17 augustus
Brugklassers en bij voorkeur hun ouders kunnen de boeken ophalen volgens het onderstaande schema.
Hiermee kan het uitreiken van de boeken vlot verlopen. In twee dagen moeten tenslotte zo’n 
730 leerlingen hun boeken ontvangen. Een grote stevige tas of een krat zijn handig! Aansluitend kunt u de
laptop in het atrium ophalen. Laptops worden alleen meegegeven aan ouders!
Als het voor u écht niet mogelijk is om op het aangegeven tijdstip de boeken en de laptop af te halen, dan kunt
u ook op een ander moment op donderdag of vrijdag (18 augustus) langskomen. Aangezien er dan ook juist
andere leerlingen hun boeken e.d. komen ophalen, zal dat niet zo snel gaan als op het aangegeven tijdstip. 

Boekenafhaalschema klas 1 op donderdag 17 augustus: 
Klas 1A 09.00 – 09.30 uur 
Klas 1B 09.30 – 10.00 uur
Klas 1C 10.00 – 10.30 uur
Klas 1D 10.30 – 11.00 uur
Klas 1E 11.00 – 11.30 uur
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• maandag 21 augustus
De leerlingen van klas 1 worden om 9.00 uur verwacht voor de opening van het 129ste cursusjaar. Zij
verzamelen zich in de aula en gaan van daar met de mentoren naar de lokalen. Daar begint het
kennismakingsprogramma. De leerlingen hebben het volgende nodig voor deze ochtend: agenda, etui en
hechtmapje. De laptop wordt pas mee naar school genomen als de leerlingen de kluisjes hebben toegewezen
gekregen. De ochtend wordt met de klas afgesloten met een gezamenlijke lunch. De leerlingen hebben dus
ook een lunchpakket nodig. Rond 13.00 uur eindigt de eerste dag.
Op maandag wordt ook de jaarlijkse schoolfoto gemaakt. Ten behoeve van deze schoolfoto zullen wij aan
de schoolfotograaf de volgende gegevens verstrekken: naam van uw zoon/dochter, uw adresgegevens en
e-mailadres. Wij verstrekken deze gegevens aan de schoolfotograaf zodat deze u van verdere informatie
kan voorzien of anderszins contact met u op kan nemen met betrekking tot de jaarlijkse schoolfoto.

• dinsdag 22 augustus
Voortzetting van het kennismakingsprogramma van 9.00 -12.00 uur. 

• woensdag 23 augustus
Voor alle klassen starten de lessen volgens het rooster. De brugklassers hebben de eerste periode (tot en met
oktober) veel contact met de mentor: behalve de vaklessen zijn er twee mentoruren en vier projecturen. In de 
eerste weken vinden ook voorbereidingen plaats voor het brugklaskamp. 

Rol van de ouder
De overstap naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen groot. Er komt veel op ze af en er worden
nieuwe eisen aan ze gesteld. Dat geldt ook voor u als ouder. Als ouder kunt u uw kind goed ondersteunen
door belangstellend te informeren naar de agenda en het huiswerk (wat is maak- en wat is leerwerk) en te
helpen met het inpakken van de tas. Dat laatste kan variëren van echt samen doen tot controle voor- of
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achteraf (‘en had je alles bij je?’). Zelfs kinderen die gewoonlijk zeer gestructureerd te werk gaan, kunnen door
de druk van de nieuwigheid even uit hun rol vallen. Die concrete ondersteuning is ook zeker na enkele weken
zinvol als de leerling tot op zekere hoogte gewend is aan de school. In zo’n eerste jaar zijn er echter steeds
weer nieuwe ervaringen. De mentor begeleidt dit proces, maar met uw hulp thuis gaat het nog veel beter.

Jaaragenda 
We lichten hier alvast enkele belangrijke gebeurtenissen uit de jaaragenda 2017-2018. In augustus verschijnt
de nieuwe jaaragenda op de website. www.coornhert-gymnasium.nl/schoolgids/organisatie van het schooljaar.

• algemene ouderavond voor klas 1 dinsdag 12 september 
U maakt dan ook nader kennis met de mentor van uw kind. Ouderavonden n.a.v. resultaten zijn begin
december en begin maart gepland.

• brugklaskamp woensdag 6 t/m vrijdag 8 september
De brugklassers gaan op kamp. De leerlingen en hun begeleiders (m.n. mentoren en vijfdeklassers)
overnachten in vier huizen van de Paasheuvelgroep (waaronder de oude Stichting Jeugd Buitenverblijven valt)
in Austerlitz. De leerlingen moeten over een goede fiets én enige conditie beschikken want we gaan op de
fiets! We fietsen alleen op de heenweg. Vrijdagmiddag komen we met de bus terug. De fietsen worden in een
vrachtwagen naar Gouda gebracht. 

De kosten van het brugklaskamp bedragen € 85,00.
Meer informatie treft u aan in de brief van de heer De Groot, coördinator van het brugklaskamp. 
Bijzonderheden van medische of andere aard m.b.t. uw zoon of dochter kunt u aan hem doorgeven door
middel van het formulier.
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• de Brugklasshow op donderdag 12 oktober
Dit is een evenement dat u niet mag missen. Alle brugklasleerlingen staan dan op het podium in minimaal één
act. De projecturen van de eerste periode worden besteed aan de voorbereiding onder leiding van de mentoren
en de brugklaskampbegeleiders uit klas 5. Noteert u de datum maar vast! 

Voor de overige data van het schooljaar verwijzen wij naar de jaaragenda die vanaf begin september op de
website staat. Hierin ziet u de vakanties, de proefwerkweken, ouderavonden en excursiedata. Een heel enkele
keer is het onvermijdelijk een wijziging aan te brengen. Op de homepage van de website staan de correcte data. 

Verzuim 
Voor vakantieverzuim buiten de vermelde vakanties mag de school geen toestemming geven. Houd u daar bij
uw planning en boekingen s.v.p. rekening mee. De school is verplicht bij de leerplichtambtenaar melding te
doen van het verlof dat zonder toestemming wordt opgenomen. Het wordt gezien als ongeoorloofd verzuim.

Voor verzuim in verband met bijzondere gebeurtenissen kunnen wij wel toestemming geven. Hiervoor kunt u
schriftelijk, per e-mail of telefonisch een verzoek indienen bij mw. Cramer. 
Bezoek aan orthodontist of dokter kan helaas niet altijd buiten schooltijd worden gepland. Geeft u dit wel altijd
goed door aan de conciërges (telefonisch/afsprakenkaart), zodat uw kind niet als ‘ongeoorloofd’ absent wordt
genoteerd en u vervolgens nodeloos gebeld wordt. Als de leerling daarna op school komt, meldt deze zich
eerst bij de conciërge en gaat daarna naar de les.
De roosters zijn niet voor het gehele jaar hetzelfde. Ze kunnen o.m. door periodisering van vakken van periode
tot periode verschillen. Wel liggen de uiterste schooltijden vast: de dag begint niet voor 8.30 en eindigt om
16.05 uur (met uitzondering van vrijdag: 15.00 uur). Binnen die tijd moeten wij kunnen rekenen op de
leerlingen. Dat heeft consequenties voor deelname aan muzieklessen, sportactiviteiten e.d.
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Te laat komen 
Het kan voorkomen dat een kind te laat is. Het meldt zich dan bij de conciërge. Na twee keer te laat komt een
leerling de volgende ochtend om 8.00 terug, maar dat kan natuurlijk niet eindeloos doorgaan zonder verdere
consequenties. Bij veelvuldig te laat komen en in ieder geval na acht keer, wordt contact opgenomen met de
ouders. Dat is de laatste stap voordat er melding wordt gemaakt bij de afdeling leerplicht. In het
verzuimprotocol en de schoolregels leest u er meer over. 

Klassenindeling 
Er zijn vijf brugklassen. Als gebruikelijk is er voor de indeling van de klassen o.a. zoveel mogelijk rekening
gehouden met plaatsingswensen. Daarnaast spelen o.a. fietsrichting, maar ook de verdeling jongens-meisjes
een rol.
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KLAS 1A mentor: dhr. M. Bronsgeest 14 jongens 13 meisjes

Tijmen Bode Gouda
Janice Bont Gouda
Thom Borsboom Gouda
Roan Bos Nieuwerkerk aan den IJssel
Myrthe Bosman Haastrecht
Karolina Breedveld Gouda
Eva Damman Gouda
Bram Elzinga Haastrecht
Bente Geers Gouda
Bryan den Hartog Stolwijk
Valentino Hogewoning Ouderkerk aan den IJssel
Allard de Laat Gouda
Suzanne Meenks Bergambacht
Bram Oostra Gouda
Arjuno Orsini Gouda
Myrthe de Pont Gouda
Loeki Prins Gouda
Heiko Ribberink Gouda
Joa de Ridder Gouda
Jonathan Rost Waddinxveen
Bart Schuring Nieuwerkerk aan den IJssel
Olesia Shabanova Gouda
Irene Siemonsma Gouda
Mark Teeuw Ammerstol
Elaine Verweij Gouda
Isaac Vis Nieuwerkerk aan den IJssel
Josien van der Voet Gouda
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KLAS 1B mentor: dhr. J. van Meurs 17 jongens 10 meisjes

Jayden Bishop Waddinxveen
Maurits Blinkhof Boskoop
Koosje Bouman Schoonhoven
Milan Brink Gouda
Rosalie van der Broeck Schoonhoven
Jesse Clerkx Boskoop
Youssef Essakkati Boskoop
Sophie Gamache Gouda
Aya Gantaoui Gouda
Sterre van Haeringen Boskoop
Niels Hagedoorn Gouda
Nout van der Heiden Boskoop
Lucien Hiemstra Boskoop
Jesse Hofman Waddinxveen
Kaj van der Krans Waddinxveen
Ermin Kuduzovic Waddinxveen
Yassine Mellah Gouda
Claire van Raaij Schoonhoven
Nano Rutten Gouda
Dominik Slosarz Gouda
Florian Sprangers Gouda
Jasmijn Suijkerbuik Reeuwijk
Iris Vink Waddinxveen
Suzanne Vos Schoonhoven
Bente van der Westen Gouda
Maurits Wilke Boskoop
Auke Wilming Reeuwijk
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KLAS 1C mentor: dhr. M. Koper 15 jongens 12 meisjes

Bodhi Bos Gouda
Meike Brinkhuijsen Oudewater
Liselotte Donk Lopik
Nasreddine el Hariti Gouda
Silvijn Hasberg Hekendorp
Akke van der Heijde Gouda
Abe Hoogveld Haastrecht
Sofia Ketting Gouda
Thom vanLeeuwen Nieuwerkerk aan den IJssel
Felix Meesters Woerden
Adam el Mezziani Gouda
Elaine Moen Woerden
Wissal al Mousaoui Gouda
Esmée Nahar Woerden
Finn Nederpel Nieuwerkerk aan den IJssel
Mila Nobelen Gouda
Sophie Pieters Woerden
Pandora Roos Gouda
Manuel Steverink Gouda
Sidique Turay Nieuwerkerk aan den IJssel
Vigo Veenis Woerden
Erik Vermeulen Oudewater
Megan Vermeulen Montfoort
Benjamin Wegerif Gouda
Luuk Witteveen Gouda
Siham el Yaalaoui Gouda
Bas van Zadelhoff Woerden
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KLAS 1D mentor: mw. A. Schaapveld 15 jongens 11 meisjes

Iliès el Bakkili Gouda
Bram Biemans Gouda
Jolien Bobeldijk Gouda
Siep Böhmer Gouda
Joep Borgers Gouda
Casper Dijkveld Stol Gouda
Josefien de Graaf Reeuwijk
Fleur van Haeringen Boskoop
Dagmar Hora Moordrecht
Ahmed Hussein Reeuwijk
Arie van Klaveren Waddinxveen
Gijs Loke Gouda
Kyan Middelkoop Reeuwijk
Guillermo Molenaar Waddinxveen
Victor Moons Waddinxveen
Ties Muller Gouda
Debby den Otter Gouda
Roos Pak Moordrecht
Sweder van Rosmalen Gouda
Esmée Schoonackers Waddinxveen
Luc van Sprang Gouda
Luka Treep Waddinxveen
Lois ter Veen Reeuwijk
Lieke de Vos Reeuwijk
Annabelle Wijnbergh Waddinxveen
Jesse van Woudenberg Waddinxveen
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KLAS 1E mentor: mw. M. Bos 15 jongens 11 meisjes

Ayoub Ahayan Gouda
Binyamin Akoudad Gouda
Hannah Albregts Pijnacker
Storm van Dijk Bodegraven
Charlotte Fokker Bodegraven
Tamara de Gier Gouda
Chris Groot Bodegraven
Ricardo van der Hauw Bodegraven
Daniek Holster Gouda
Jack Humme Bodegraven
Connor Klinkhamer Bodegraven
Cas Koornneef Gouda
Gianluca Marrazza Bodegraven
Hedwig Oranje Gouda
Merel Oudijk Bodegraven
Bente Palsgraaf Gouda
Micha Pehlivan Bodegraven
Fiene Perrenet Gouda
Julius Ridderbos Gouda
Nathaly van de Ruitenbeek Nieuwerbrug aan den Rijn
Mayke Spaamer Bodegraven
Alec Straver Gouda
Marieke van der Valk Bodegraven
Jean-Paul Vogel Gouda
Mees Walraven Gouda
Lysandros Wasilopoulos Bodegraven
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Het schoollied 
Het schoollied wordt ieder jaar bij de diploma-uitreiking in de Sint-Janskerk gezongen onder begeleiding van
het schoolorkest. Het lied is geschreven door dr. L.A. Kesper. 

Amamus 

Amamus omnes artes nos
Et omnia quae musarum dos

Nos omnes sumus socii
Quae et qui, quae et qui

Miscemus utile dulci

Concordia nos habeat
Discidium intereat

Et simus amicissimi
Quae et qui, quae et qui

Miscemus utile duci

Sit semper florentissimum
Gymnasium Aurelium

Nos etiam discipuli
Quae et qui, quae et qui

Miscemus utile dulci
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