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Wat leuk dat je interesse hebt in onze school.

Op het Coenecoop College is iedere leerling welkom. Op onze 
vestigingen in Waddinxveen en Boskoop kennen we elkaar,  
tonen we interesse en helpen we elkaar. 

Je kunt zijn wie je bent en je krijgt ruimte om te ontdekken  
wie je wilt worden. Je leert bij ons keuzes te maken. Keuzes  
die je helpen te ervaren waar je goed in bent, wat je leuk vindt 
maar ook om te merken dat het loont aandacht te geven aan  
een vak dat je moeilijk vindt.  
 
Je kunt op ons rekenen op jouw weg naar een mooi diploma. 
 Zie ik je op één van onze open dagen?

Ivor Bergsma
Rector Coenecoop College

Het Coenecoop College leidt jou op tot een 
wereldwijze, kritische jongvolwassene. Dit 
betekent dat we je niet alleen kennis bijbrengen, 
maar óók vaardigheden. 
 
Goed kunnen communiceren, voor jezelf opkomen, 
je zaken goed kunnen regelen, niet afhankelijk zijn 
van anderen, bewust keuzes kunnen maken. Kortom: 
jezelf redden in de maatschappij. 

Wat hebben wij jou te bieden?
+  Een breed onderwijsaanbod van vmbo t/m 

gymnasium

+   Een fijne sfeer waar jij jezelf kan en mag zijn

+  Een veilige plek om te leren

+  Keuzewerktijd 

+    Openbaar onderwijs, waar er ook aandacht 
is voor levensbeschouwing

+  Je kan bij ons kiezen voor tweetalig 
onderwijs

+  Je eigen projecten kiezen in de  
Coenecoop Academie

+  Ondersteuning als het leren niet  
vanzelf gaat

+  Goede begeleiding van je mentor
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Twee locaties
Het Coenecoop heeft twee locaties: in Boskoop en Waddinxveen. Op de 
hoofdvestiging in Waddinxveen zijn klassen van alle afdelingen en leerjaren 
gehuisvest. 

In Waddinxveen wordt op dit moment gebouwd aan onze nieuwe school. 
Dit wordt een gebouw waarin alle afdelingen hun eigen plek krijgen. 
Hierdoor voelt die grote school, waarin zo’n 900 verschillende leerlingen 
dagelijks naar school gaan, een stuk kleiner.

Op de kleinschalige onderbouwlocatie in Boskoop wordt onderwijs 
op maat gegeven aan klas 1, 2 en 3 van vwo en havo, waarbij je ook kunt 
kiezen voor tweetalig onderwijs. Dit gebeurt in combinatieklassen, waarin 
leerlingen van beide niveaus samen les krijgen en worden getoetst op hun 
eigen niveau. Na de onderbouw stromen de leerlingen van locatie Boskoop 
door naar de bovenbouw op locatie Waddinxveen.

Van vm
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Het maakt niet 
uit hoe jij het 
beste leert, want 
het Coenecoop 
heeft voor iedereen 
een passende plek.

Op basis en kader niveau leiden 
we vakmensen op voor de toekomst! 
Het is geschikt voor jou, als je beter 
leert door te doen. Je hebt een beperkt aantal 
theoretische vakken en vanaf klas 1 heb je lessen 
techniek en zorg & welzijn. In klas twee ga je kijken welke 
richting het beste bij jou past en maak je halverwege 
het jaar de keuze voor één van onze drie profielen zorg, 
BWI (bouwen, wonen en interieur) of PIE (produceren, 
installeren en energie). Deze praktijklessen BWI en PIE 
volg je op de Bouwacademie.

Ook met andere adviezen ben je welkom bij ons. Je 
wordt dan geplaatst in de mavo/kader, havo/mavo of 
vwo/havo dakpanklas in Waddinxveen of in de havo 
en vwo combinatieklas in Boskoop. In de vwo/havo 
dakpanklas krijgt je een introductiejaar klassieke talen, 
zodat je de mogelijkheid hebt om door te stromen naar 
de tweede klas gymnasium.

Aanbod locatie 
Waddinxveen:
+  vwo (atheneum en 

gymnasium)

+  havo

+  mavo

+  vmbo (evt. met lwoo)

Aanbod locatie Boskoop:
+  vwo/havo onderbouw

+  vwo/havo onderbouw 
tweetalig onderwijs

54



7

De stap van de basisschool naar de middelbare school is 
een grote stap, waarbij er voor jou veel veranderingen 
plaatsvinden. Tijdens het eerste jaar is er veel aandacht 
voor de studievaardigheden. Je leert goed te plannen, 
zodat je al je huiswerk op tijd af hebt en je goed voorbereid 
bent op de toetsen.

Jouw mentor houdt je extra goed in de gaten. Hij of 
zij helpt je bij de keuzes die je maakt, kijkt of je goede 
cijfers haalt, of je vastloopt met bepaalde vakken en of 

je lekker in je vel zit. 
Elke brugklas heeft 
twee juniormentoren, 
leerlingen uit het 
eindexamenjaar. 

De juniormentoren maken 
je in het eerste jaar wegwijs 
in de school. Je mentor en 
de juniormentoren gaan ook 
mee op introductieweek 
in de tweede week van het 
schooljaar. Zo leer je jouw 
nieuwe klasgenoten en 
begeleiders meteen op een 
leuke manier kennen.
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Keuzewerktijd
Vijf uur per week heb je 
in de onderbouw van het 
Coenecoop keuzewerktijd. Dit 
is een begeleid uur door één 
van je eigen docenten. Jouw 
mentor begeleidt ook altijd 
één KWT-uur per week.

Voor deze uren maak je zelf 
een planning. Je werkt aan 
vakken die je lastig vindt of 
waar je beter in wil worden.
De vakdocenten zetten 
hiervoor opdrachten en 
oefeningen klaar.

Je kan hulp vragen aan 
de aanwezige vakdocent, 
bijvoorbeeld de docent 
wiskunde als je dat nog 
lastig vindt. In principe begeleidt de docent vooral de 
manier waarop jij je taken oppakt. Werk je met een goede 
planning? Wat doe je als je vastloopt? 



Op het Coenecoop College is onderwijs 
meer dan leren. We bieden jou  
graag extra uitdagingen aan. In de 
Coenecoop Academie kies je voor 
projecten of activiteiten die als doel 
hebben jou te laten onderzoeken wie je 
bent, wat je leuk vindt of waar je goed in 
bent. Ieder jaar doe  
je één of meerdere projecten.

Denk hierbij aan het leren programmeren 
en laten vliegen van een drone, een  
cursus EHBO of strip tekenen. Ook 
kan je lid worden van onze musical- en 
sportgroep of ons Lego schoolteam.  

Excursies en educatieve reizen vallen ook onder onze Academie. Dit zijn 
leuke en leerzame activiteiten. Ervaringen voor het leven!

Kortom: in onze Academie leer je meer over dingen die jij leuk vindt en 
je doet dit met andere leerlingen die dezelfde interesse als jij hebben.

Tweetalig  
onderwijs
Op het Coenecoop kan je op atheneum en havo kiezen voor tweetalig 
onderwijs (tto). Een tto-leerling spreekt na drie leerjaren vloeiend Engels 
op het niveau van een 6 vwo-leerling. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 
tto niet alleen het Engelse taalniveau ontwikkelt, maar ook de algemene 
taalvaardigheid verbetert. Deze extra taalvaardigheid helpt bij alle vakken! 
In het tweetalig onderwijs krijgt de vwo- en havoleerling minstens vijftig 
procent van alle lessen in het Engels aangeboden.

Tweetalig onderwijs is meer dan alleen lessen in het Engels. De wereld 
ontdekken doormiddel van projecten, reizen en contacten met 

leerlingen uit andere landen speelt 
een belangrijke rol in het tweetalig 
onderwijs.

Tweetalig onderwijs op atheneum 
en havo is alleen te volgen op 
locatie Boskoop. Na drie leerjaren 
stromen de leerlingen door 
naar de bovenbouw van het 
reguliere onderwijs op locatie 
Waddinxveen. Vanaf dat moment 
begint de voorbereiding op het 
(Nederlandstalige) eindexamen.

De Coenecoop  
Academie
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Kennismaken
Wil jij weten of het Coenecoop een goede school voor jou is, kom 
dan naar onze kennismakingsactiviteiten. Wij vertellen je graag 
over wat wij jou allemaal te bieden hebben. Maar het is nog leuker 
om te ervaren hoe het is op het Coenecoop. Volg een project of 
kom een dag van een brugklasser ervaren. Je gaat namelijk een 
belangrijke keuze maken voor een middelbare school. 

Heb je vragen, dan helpen wij je graag. Mail naar  
brugklas@coenecoopcollege.nl  
met jouw vraag aan onze brugklascoördinatoren.

H
et nieuw

e gebouw
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Als je volgend jaar bij ons op school komt in Waddinxveen 
dan krijg je les in ons nieuwe gebouw. We kunnen helaas 
nog geen kennismakingsactiviteiten in dit gebouw 
organiseren.

De nieuwe school is opgebouwd uit verschillende 
afdelingen. Zo'n afdeling is voor jou de vaste basis voor de 
meeste van je lessen. Op zo'n afdeling werkt ook een vaste 
basis docenten. Op deze manier voelt die grote school voor 
jou al snel vertrouwt.

Voor sommige lessen ga je wel van je afdeling af naar het 
vaklokaal. Bijvoorbeeld voor je lessen beeldende vorming, 
techniek of gymnastiek.

Via onze website houden we je op de hoogte over de bouw 
van de school, daar plaatsen we ook regelmatig foto's  
en filmpjes. 

Ook starten we binnenkort met een speciaal nieuwbouw 
magazine. Tijdens de kennismakingsactiviteiten kun je 
aangeven of je dit magazine wilt ontvangen.

mailto:brugklas@coenecoopcollege.nl


Contact beide locaties:
T  0182 – 616 055
burgklas@coenecoopcollege.nl
coenecoopcollege.nl

2 november  Informatieavond Boskoop

3 november  Informatieavond Waddinxveen   

16 november  Workshopmiddag Waddinxveen

23 november  Workshopmiddag Boskoop 

11 januari  Proefstuderen  

12 januari  Tweetalig onderwijs Boskoop 

26  januari  OPEN DAG Boskoop

27  januari  OPEN DAG Waddinxveen

8 februari Proefles tweetalig onderwijs Boskoop

Schrijf je in via
welkomophetcoenecoop.nl

Waddinxveen
Oude Dreef 6

Kom je  
kennismaken?

Boskoop
Torenpad 102


