
 

Nieuwsbrief  
Vrienden van het Coornhert 

Zoals u wellicht weet, stelt de Stichting Vrienden van het Coornhert geld en 
middelen ter beschikking om projecten en activiteiten te ondersteunen die 

niet vanuit reguliere budgetten bekostigd kunnen worden. 

 

Join the (business) club! 

Al jaren organiseren we een ‘Vriendenavond’ voor bedrijven en vaste donateurs die lid 
zijn van onze business club. Door de Corona crisis konden wij afgelopen jaar niet bij 
elkaar komen in Le Patapouf voor een gezellig samenzijn én een heerlijk diner. 

Online ontmoetingen 

We wennen er inmiddels aan, maar natuurlijk hadden we u veel liever ontvangen tijdens 
een van onze businessclubavonden. Er gaat namelijk niets boven persoonlijk netwerken 
en bijpraten onder het genot van een hapje en drankje. Maar wij hopen dat we komende 
cursus weer bij elkaar kunnen komen! 

We zijn live! 

Livestreaming is vanwege Corona in een stroomversnelling gekomen en ‘here to stay’. De 
Stichting heeft daarom de aanschaf mogelijk gemaakt van professionele streaming 
apparatuur. Of het nu gaat om lessen, (profielwerkstuk)presentaties, toneel – en 
muziekuitvoeringen of de jaarlijkse voorstelling ‘Ongewenst’: alles is en wordt door de 
nieuwe camera’s, laptop en bijbehorende headsets online een professionele productie! 

Lessen on line 

Daarnaast heeft de Stichting Vrienden een grote bijdrage geleverd aan het aanschaffen 
van camera's om on line lessen in deze moeilijke Corona tijd beter te kunnen verzorgen 
van uit zes lokalen. 



Wie wint de Stichting Vrienden PWS prijs 2021? 

Net zoals in de afgelopen jaren (helaas kon de PWS prijs door Corona vorig jaar niet 
worden uitgereikt) wordt ook dit jaar weer de PWS-prijs uitgereikt aan de leerlingen met 
het beste profielwerkstuk. De PWS-prijswinnaar wordt tijdens de diploma uitreiking in de 
Sint Jan bekend gemaakt. 

Lid worden 

Wilt uw lid worden van de Business Club of anderszins uw bijdrage leveren aan de 
Stichting Vrienden? Neem dan contact op met Max de Groot (m.de.groot@coornhert-
gymnasium.nl ). Ook voor al uw andere vragen of suggesties kunt u bij hem terecht. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
De Stichting Vrienden van het Coornhert gymnasium 
Jeroen van der Poel, Erik Donk, Arno Roos, Max de Groot, Jacques van Hoof en Hélène 
van den Dungen 
 

     

Wordt donateur van de 
stichting Vrienden 

Ik maak € 10,-- / € 25,-- of een bedrag naar 
keuze over op IBAN 
NL80RABO0116938323 t.n.v. St. Vrienden 
van het Coornhert Gymnasium. Via de 
volgende link is dit ook mogelijk als Ideal 
betaling. 

Wordt lid van de stichting Vrienden 

Als u een donatie doet van honderd euro 
of meer, wordt u automatisch lid van de 
stichting Vrienden. Als lid ontvang u naast 
de nieuwsbrief ook 2x per jaar een 
uitnodiging voor een gezellige bijeenkomst 
van de leden. Wij hebben altijd een 
boeiende spreker over een interessant   
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onderwerp, waarna we met elkaar een 
hapje eten. 
  

     

Nieuwe Vrienden 

Ook mochten we twee nieuwe bedrijven in ons midden verwelkomen: De Koning 
Catering & Eventsendrukkerij Floor BV. In deze nieuwsbrief stellen zij zich voor. 

 

De Koning Catering & Events 

Eigenaar Frank de Koning is namelijk – zoals hij het zelf noemt – een Bourgondische 
lekkerbek. Ga er dus maar vanuit dat hij weet wat er voor nodig is om een feest te laten 
slagen, zodat er nog lang over nagepraat wordt door uw gasten. “Ik ben oorspronkelijk 
kok. Ik heb ervaring opgedaan bij diverse gerenommeerde restaurants. De afgelopen 
twintig jaar heb ik mij ontwikkeld in het organiseren van diverse grote en kleinere 
evenementen zowel zakelijk als privé. 

Leuk, een nieuwe vriend! Waarom draag je het Coornhert Gymnasium een warm 
hart toe?  
Bij het bedrijf waar ik voor De Koning Catering & Events werkzaam was heb ik voor het 
Coornhert al veel events mogen verzorgen, denk aan kerstdiner, zomerborrel e.d. Altijd in 
een bijzondere prettige samenwerking met Max de Groot en zijn team. Altijd een fijne 
samenwerking in een goede sfeer. De open en duidelijke manier van werken spreekt mij 
erg aan. 

Aan welk advies heb jij veel gehad als het gaat om je bedrijf?  
Wat voor mij erg belangrijk is om altijd en elke dag net dat beetje meer te doen, en altijd 
een ‘cadeautje’ te geven waar men niet op rekent. Bijvoorbeeld een zakje met koningin 
Wilhelmina peperemuntjes bij een lunch of een hapje of gerechtje wat men niet weet. 
Altijd iets van jezelf geven is een goed advies. 



Met vriendelijke groet, 
Frank de Koning 
www.dekoning-catering.nl 
 

     

 

 

Floor Haastrecht 

Floor Haastrecht bv is een drukkerij met veel technieken in huis waardoor wij van alles 
kunnen bedrukken. Zoals textiel, promotionele producten en speciaal drukwerk. Denk aan 
bijvoorbeeld stickers, relatiegeschenken, industrieel drukwerk, kaasschaven, kaarsen, 
mappen, naamborden, paraplu’s, tassen, T-shirts, sweaters, bedrijfskleding en nog veel 
meer. 

Tevens produceren wij allerlei soorten ringbanden, mappen en tabbladensets. En kunt u 
bij ons terecht voor al uw huisstijl drukwerk. Er staat een pittig team voor u klaar, dat weet 
van aanpakken! Uw allesdrukker met Pit. Kijk op www.floorhaastrecht.nl voor onze 
mogelijkheden. 

Wij bedrukken en leveren o.a. de Coornhert pennen, T-shirts voor de brugklasbegeleiders 
in incidenteel kleding voor sport of andere festiviteiten. Het eerste contact met het 
Coornhert kwam, volgens mij, via een leerkracht (Marco Leeuwrik) voor het leveren T-
shirts voor de GlamourNight. Wij dragen het Coornhert een warm hart toe omdat, jullie al 
jaren vaste klant zijn en wij nog wel meer mogelijkheden zien om samen te werken op 
drukwerk gebied.  

Ik hoop de overige vrienden, onder normale omstandigheden, te ontmoeten tijdens een 
businessclub bijeenkomst. 

Met vriendelijke groet, 
Mieke Floor 
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Welkom Jacques van Hoof 

Een nieuwe rector en daarmee een nieuw lid in het bestuur van de Vrienden. Ook 
Jacques ontkwam niet aan een kort vragenvuur 

Een nieuwe rector 

Naar de overgang van de ene rector naar 
de andere wordt in school vaak met enige 
spanning uitgekeken. Wat voor mens komt 
de school binnenstappen? Wat voor visie 
en ideeën heeft hij of zij en hoeveel ruimte 
blijft er voor andere ideeën? En concreter: 
snapt hij/zij de Coornhert-cultuur en past 
hij/zij daar wel echt bij? Dezelfde spanning 
speelt bij de nieuw benoemde rector. Klopt 
het beeld dat ik heb? Kan ik van 
toegevoegde waarde zijn? Heb ik een klik 
met de medewerkers en wat zullen ze van 
me vinden? 
 

  

     

De eerste dag stapte ik dan ook met een verhoogd adrenalinegehalte uit bed. Extra vroeg 
op pad met als resultaat dat ik als eerste op school arriveerde en de deur zelf moest 
openen. Zweetdruppeltjes op het voorhoofd omdat ook het alarm nog afgezet moest 
worden. Gelukkig gaf dat geen problemen. Al snel arriveerde claviger Maichel en met een 
kopje koffie startte mijn eerste werkdag.Inmiddels zijn we een half jaar verder. Het 
Coornhert begin ik steeds beter te kennen. Wat een mooie school hebben we. De kwaliteit 
van de collega’s is bovengemiddeld en de ontwikkelbereidheid groot. De vernieuwingen 
binnen het onderwijs en de ondersteuning worden met enthousiasme opgepakt; zelfs in 
deze periode waarin corona de boventoon voert. Leerlingen zijn toegankelijk en prettig in 
de omgang. En iedereen denkt en doet mee. Het bruist in onze school. Op vrijdagmiddag 
wordt er geschaakt, gedebatteerd, muziek gemaakt, geacteerd, de lasercutter raast en 
ondertussen proberen de schoonmakers hun werk te doen. Er wordt door collega’s 
gewerkt aan verbeteringen van de organisatie en inhoud van het kern- en keuzerooster, 
aan de communicatie met leerlingen, aan de keuzebegeleiding, de invoering 
van leerlingbespreking.nl en de bijbehorende driehoeksgesprekken, het uitwerken van 
leerdoelen, ontwikkelen van nieuw lesmateriaal, formatief evalueren, nieuwe digitale 
toepassingen enz. Op dit moment moeten we vooral oppassen dat we niet teveel willen. 
Het verzorgen van onderwijs in de huidige online samenleving kost veel extra energie. De 

http://leerlingbespreking.nl/


batterij moet ook opgeladen worden. Normaliter halen docenten heel veel energie uit het 
contact met de leerlingen, maar dat is nu veel moeilijker en het contact is echt anders. De 
batterij laadt dus minder goed op. Gelukkig mogen we weer starten met (gedeeltelijk) 
fysiek onderwijs. En ook de Coornhert-leerlingen hebben hier behoefte aan. Zoals een 
leerling pas tegen zijn docent zei via Teams: “Ik mis ú gewoon, mevrouw”. En dat laat een 
andere kracht van het Coornhert zien. Leerlingen en medewerkers vormen een hechte en 
zorgzame gemeenschap, waarin je jezelf mag en kunt zijn én er wordt gewerkt. Dat 
bepaalt een essentieel deel van de sfeer waar nieuwe leerlingen voor vallen, Een sfeer 
die in de huidige wervingsperiode moeilijk online overgebracht kan worden. Toch doen we 
ons best. Bekijk maar eens de filmpjes op de website van school, waar ook oud-leerlingen 
en een drone voor ingezet zijn. 

Kortom, de nieuwe rector voelt zich thuis op het Coornhert en heeft er geen moment spijt 
van gehad dat hij Rotterdam heeft verruild voor Gouda. Zodra de corona maatregelen het 
toelaten, hoop ik ook de leerlingen beter te leren kennen. Want om deze Coornhert-
bewoners draait het immers allemaal. 

Jacques van Hoof 
Rector 
 

     

Bedrijf in de spotlight 

In de komende nieuwsbrieven geven we graag ook onze andere partners de gelegenheid 
zich voor te stellen. Dus houd uw mailbox in de gaten. Zelf aanmelden kan natuurlijk ook. 

Zie hiervoor de contactgegevens elders in deze nieuwsbrief. 
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