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Dit is het Coenecoop
Het Coenecoop is een gezellige en persoonlijke school met kwalitatief goed onderwijs en 

veel mogelijkheden om je als leerling te ontwikkelen.

Op het Coenecoop voel je je veilig en vertrouwd, omdat we elkaar kennen. Dat zorgt ervoor dat je 
je snel thuis zal voelen en een mooie tijd zal ervaren tijdens jouw tijd op de middelbare school!

Er is onderwijs voor iedereen:

 Een locatie in Waddinxveen met vmbo t/m gymnasium
 Een locatie in Boskoop met havo en vwo t/m klas 3
 In Boskoop tweetalig onderwijs op havo en vwo
 Ruimte om eigen keuzes te maken binnen de Coenecoop Academie

Tijdens de onderbouw leer je steeds zelfstandiger te werken. Van de lestijd is 20% keuzewerktijd. 
Je bepaalt dan zelf hoe je aan het werk gaat. We begrijpen dat dit best spannend is en dat je hier goede 

begeleiding bij nodig hebt. De mentor leert je verschillende studievaardigheden en begeleidt je in de aanpak van 
je taken. Deze individuele begeleiding helpt je de keuzewerktijd optimaal te gebruiken. We kijken naar wat jij 

kunt en hoe jij het beste uit jezelf kan halen. Zo leer je op de manier die het beste bij jou past!
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Onze jongerenwerkers zijn er voor jou!  
Kijk op ikbenervoorjou.nu/waddinxveen om  
te zien welke jongerenwerker jou kan helpen.

WIJ BEANTWOORDEN 
JOUW VRAGEN EN  
HELPEN JE MET HET 
MAKEN VAN LASTIGE 
KEUZES.

Koningin Wilhelminaplein 8
2741 EA Waddinxveen

www.dominos.nl
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De overstap van de basisschool naar de middelbare school is een spannende periode. Je gaat nu naar de brugklas, net 
zoals heel veel andere kinderen. We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt in de klas en op school. Je begint met 
een speciaal kennismakingsprogramma, waardoor je jouw klasgenoten en de school al na een paar weken heel goed 
kent!

De brugklas op het Coenecoop

Naast de normale lessen bieden wij op het Coenecoop 
nog veel bijzondere onderwijsactiviteiten aan, die jouw 
schooltijd onvergetelijk maken. Je besteedt tijd aan wat 
jij zelf leuk vindt om te leren. In het eerste jaar kies je 3 
projecten op het gebied van bijvoorbeeld sport, kunst 
of wetenschap. Vervolgens staat één middag in de week 
compleet in het teken van deze projecten. Deze projecten 
zijn onderdeel van de Coenecoop Academie en zullen alle 
jaren terugkomen. Je leert dingen die je in een gewone les 
niet kan leren. EHBO, fotografie, een cursus Excel of een 
wereldburgerstage in een ontwikkelingsland zijn enkele 
voorbeelden van de uitdagingen die je aan kunt gaan 
in de Coenecoop Academie. In de Coenecoop Academie 
ontdek en ontwikkel jij je talenten en persoonlijke 
interesses. We bereiden je voor op deelname aan de 
maatschappij. 

De Coenecoop Academie

Al vóór de zomervakantie is er een kennismakingsmiddag. 
Op deze dag ontmoet je jouw klasgenoten en mentor 
en ontvang je informatie over de start van het nieuwe 
schooljaar. Zo weet je wat je na de vakantie kunt 
verwachten. 

Kennismaken met jouw klas Op kamp met elkaar

De tweede schoolweek is een introductieweek. Tijdens het 
kamp van maandag t/m woensdag zijn er verschillende 
sport- en spelactiviteiten en vorm je als klas al snel samen 
één team. Op donderdag ga je op ontdekkingstocht in het 
gebouw van het Coenecoop. Daarna kan je écht zeggen 
dat je je klasgenoten goed kent en ben je klaar voor een 
mooi schooljaar op jouw nieuwe school!
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WIJ HELPEN 
JE OP WEG!

COENECOOP 3C8
2741PG WADDINXVEEN

TEL. 0182 - 613340
INFO@SUCCES-MIMPEN.NL

Coenecoop 57
2741 PH Waddinxveen
The Netherlands

+31 - 182 634100 
www.eltacon.com
info@eltacon.com

Gas Compressor Units
Gas Treatment Systems

Fuel Gas Filtration

Leuke banen in de
metaalbewerking

Kijk op hfmbv.nl

CNC
CAD CAM
Heemskerk Fijnmechanica BV

robotica

HoutOpMaatGezaagd
Noordeinde 76a
2742 AC Waddinxveen

Online hout bestellen was 
nog nooit zo eenvoudig

Tel: 0182 - 61 25 96
info@houtopmaatgezaagd.nl
www.houtopmaatgezaagd.nl

Tel: 0182 60 48 50
www.hofman-kozijnen.nl

Coenecoop 3D3
2741 PG Waddinxveen
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DE COMMUNICATIEREGISSEUR

TekstUeel - communicatie organiseert, verbindt,
schrijft, visualiseert, verbeeldt en begrijpt
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Kies je voor het Coenecoop in Boskoop? Dan krijg je les in een prachtig verbouwd monumentaal pand. Van binnen is 
het een moderne leeromgeving met lichte, multifunctionele lokalen en veel studieruimte. Met behulp van je boeken en 
laptop zal je zelfstandig kunnen leren en werken aan je huiswerk. Als je het goed doet, hoef je thuis niet zoveel meer te 
doen!

Locatie Boskoop

Op locatie Boskoop wordt lesgegeven aan de onderbouw 
van de niveaus havo en vwo. Je kiest voor tweetalig 
of regulier onderwijs. Je komt in Boskoop altijd in een 
combinatieklas havo/vwo, waarin op 2 verschillende 
niveaus wordt lesgegeven. Je start op het niveau dat 
volgens de basisschool het beste bij jou past.
 
Als het nodig is, is het mogelijk een vak op een ander 
niveau te gaan volgen. We kijken naar wat jij kan en hoe jij 
het beste uit jezelf kan halen. Je volgt dus alle lessen op 
jouw niveau. Na leerjaar 3 ga je naar locatie Waddinxveen 
voor de bovenbouw. 

Onderwijs op maat Tweetalig onderwijs

Op het Coenecoop kun je kiezen voor tweetalig onderwijs 
(tto). Good choice! Als je kiest voor tto, dagen wij jou van 
leerjaar 1 t/m 3 uit met dit internationale onderwijs. Op 
de locatie Boskoop kunnen atheneum- en havoleerlingen 
kiezen voor tto. Je krijgt dan minimaal 50% van je 
lessen in het Engels. Naast de lessen in het Engels werk 
je aan diverse projecten die uiteenlopen van een reis 
naar York tot Brits theater en van een crickettoernooi 
tot aan leerzame dagexcursies. In de derde klas ga je op 
uitwisseling naar een school in Europa. Als je interesse 
hebt in de Engelse taal en cultuur, dan is dit zeker een 
interessante uitdaging! 

Op de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg leiden we vakmensen op voor de toekomst! 
Het past bij jou, als je beter leert door te doen. Op het vmbo is een duidelijke structuur belangrijk. Je zult ‘leren leren’ 
en je wordt voorbereid op het werken in beroep en bedrijf. Om waardevolle praktijkervaring op te doen, loop je in de 
bovenbouw verschillende stages bij bedrijven. Op de werkvloer kun je alles wat je leert toepassen!
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.

- Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
- Produceren, Installeren en Energie (PIE)
- Zorg en Welzijn

De profielen op het Coenecoop zijn breed, waardoor je na het vmbo nog alle kanten op kan.

Het vmbo op het Coenecoop
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Oranjelaan 21 Waddinxveen Tel. 0182 - 622 133 
www.boonstoppel.nl

www.breedijkbouw.nl

Beter bouwen met Breedijk Bouw

Bloemendaalseweg 2c - Waddinxveen - (0182) 394755

Aan-/uitbouw
Verbouw
Nieuwbouw
Advies

R U I M T E

www.roggeveen-piso.nl
Tel: 0182 - 614477
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Wil je het Coenecoop zien en ervaren, kom dan snel een keer langs. 

• Woensdag 27 oktober 2021, Informatiebijeenkomst voor ouders en leerlingen groep 7 en 8 in Waddinxveen om     
16.00 en 19.00 uur (aanmelden via de website)

• Donderdag 28 oktober 2021, Informatiebijeenkomst voor ouders en leerlingen groep 7 en 8 in Boskoop om   
19.00 uur (aanmelden via de website)

• Woensdag 17 november 2021, Talentmiddag in Waddinxveen, workshops voor leerlingen om 14.30 uur          
(aanmelden via de website)

• Woensdag 24 november 2021, Talentmiddag in Boskoop, workshops voor leerlingen om 14.30 uur                  
(aanmelden via de website)

• Woensdag 12 januari 2022, Proefstuderen met jouw groep 8, beleef een dag als een echte brugklasser

• Donderdag 13 januari 2022, Informatieavond tweetalig onderwijs voor ouders en leerlingen om 19.30 uur  
(aanmelden via de website)

• Donderdag 27 januari 2022, Open dag voor ouders en leerlingen in Boskoop van 18.00 uur tot 21.00 uur

• Vrijdag 28 januari 2022, Open dag voor ouders en leerlingen in Waddinxveen van 18.00 uur tot 21.00 uur

• Woensdag 9 februari 2022, Proeflesjes tweetalig onderwijs voor leerlingen in Boskoop om 14.30 uur              
(aanmelden via de website)

Kom kennismaken met het Coenecoop

Inschrijven op het Coenecoop

Wanneer je besluit naar de brugklas op het Coenecoop 
te komen, dan spreken wij jou graag op een van de 
inschrijfdagen op 9 of 10 maart 2022. Via de website kan je 
vanaf 1 december een afspraak plannen voor één van deze 
dagen.

Kennismaken?



Klaar voor de brugklas?
Wij helpen graag bij het regelen 

van de bankzaken.

Van Eijk & Partners
Zuidplaslaan 19
2743 CV WADDINXVEEN
T (0182) 63 11 91
E info@vepv.nl
I www.vepv.nl
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Samen bouwen
aan jouw toekomst

WWW.SPB-WADDINXVEEN.NL

Een baan

Introductieprogramma bij SPB

Uitstekende begeleiding

Uitplaatsing bij erkend bedrijf

Salaris volgens cao bouw

Gereedschapspakket

Lesstofpakket vakkennis

Schoolgeld

Kledingpakket

Doorstroombonus van € 500,-
Bij goed functioneren in
(of doorstroom naar) NIVEAU 3

NIVEAU 4
Kaderfunctionaris
Uitvoerder

NIVEAU 3
Timmeren
Metselen

  

NIVEAU 2
Timmeren
Metselen
Tegelzetten

NIVEAU 1
Entree-opleiding
Assistent bouw

HAVO

VMBO
Kader
Gemengd
Theoretisch

VMBO
Basis

VMBO
Geen diploma

PRAKTIJK
Onderwijs

WIL JE EEN PERSOONLIJKE RONDLEIDING?
Maak een afspraak via onze website!
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Maak een afspraak via onze website!

INTEGRITEIT, PARTNERSCHAP
& COMMITMENT

Reeuwijk  www.vergeerbouw.nl  0182-39 79 99

ZOEK JE EEN LEVEN VOL DYNAMIEK? 
KIES DAN VOOR...

MEER INFORMATIE? 
BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.ABC-TECHNIEK.COM

COENECOOP 58, 2741 PD WADDINXVEEN


