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Inleiding
Met dit bulletin houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen binnen onze school en informeren wij
u over zaken die in de komende tijd gepland zijn. Veel van wat er momenteel gebeurt in de
samenleving wordt sterk beïnvloed door de buitengewone omstandigheden. Dat geldt ook voor het
onderwijs. Op afstand onderwijs volgen is verre van ideaal. Wij hopen dan ook met u en de leerlingen
dat we elkaar weer spoedig op school mogen ontmoeten. Tot dat moment doen wij er alles aan om
het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Dat vergt een forse inspanning van medewerkers,
leerlingen én van ouders. Als steuntje in de rug geven wij u in dit bulletin naast praktische informatie
over onze school ook tips om het thuisonderwijs in de lockdown voor iedereen zo goed mogelijk vol te
kunnen houden.
Graag wensen wij u, alle leerlingen en onze medewerkers veel succes in de komende tijd!

Het welbevinden van onze leerlingen
De lockdown en de online lessen vragen veel van docenten,
leerlingen en ouders. We krijgen signalen over zorg om het
welbevinden van onze leerlingen. Het lange stilzitten achter
een scherm is voor niemand goed. Het is niet voor niets dat
het advies is om vooral ook te bewegen en naar buiten te
gaan. Wij kunnen dit als school niet alleen, hoewel de
geestelijke en lichamelijke gezondheid van onze leerlingen ons
zeer aan het hart gaat natuurlijk.
Hieronder een aantal tips voor thuis:
• Zorg voor structuur in de dag voor uw kind(eren), maak deze zichtbaar, bijvoorbeeld op een
papier bij de keukentafel;
• Gebruik de pauzes in de lessen van uw kind(eren) voor ontspanning, beweging en een hap
buitenlucht;
• Laat uw kind bewegen, maak samen een ommetje, stimuleer een challenge op een fitnessapp,
etc.;
• Als uw kind lang achtereen achter een device zit, zorg dan voor een verhoging (krukje,
boodschappenkrat, stapel boeken), zodat hij/zij een deel van de tijd kan staan achter het
device;
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•
•

Doe ’s avonds een bord of kaartspel met elkaar, in plaats van (alweer) schermtijd;
Trek aan de bel als het niet gaat. De mentor staat altijd voor je klaar.

Meer informatie:
- Tips voor ouders: hoe begeleid je thuiszittende kinderen | Onderwijs van Morgen
- Vijf tips voor thuisonderwijs | Coronavirus | Nederlands Jeugd Instituut
- Je kind op internet en sociale media » tips voor ouders | mediawijsheid.nl
- Jongeren ongelukkiger door coronacrisis: zo help jij je kind om te gaan met stress | Ouders.nl

Enquête POP-gesprekken – graag uw feedback
Vanaf het moment dat uw kind hier op school zit, vindt er
(meestal) twee keer per jaar een POP-gesprek plaats met de
mentor en uw kind. Dit doen wij omdat wij omdat wij op
verschillende momenten en met verschillende betrokkenen de
voortgang van uw zoon/dochter willen evalueren. We geven de
leerlingen de regie bij de voorbereiding op dat gesprek.
Om beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van deze POPgesprekken willen wij graag uw mening horen via deze
vragenlijst.
We hopen op een grote respons. Uiterste invuldatum is 9 februari.
•

Ga naar de vragenlijst: http://bit.ly/enquete_pOp-gesprekken_ouders_verzorgers

Winterschool voor examenleerlingen
Op zaterdag 9 en 16 januari was een groep van ongeveer 35
leerlingen op school om te studeren voor de toetsweken. Met
deze winterschool geven we de leerlingen uit de examenklas
een extra steuntje in de rug bij de voorbereiding van de
toetsweek. Leerlingen konden zich met een leervraag opgeven
voor een keuzevak waar een KlasseStudent beschikbaar was
voor uitleg en hulp.
Hulde voor de leerlingen die ook op zaterdag naar school komen!

Doorstroom binnen het KO na het behalen van een diploma
Sinds augustus 2020 is de wet ‘doorstroomrecht van vmbo-tl naar havo en van havo naar atheneum’
van toepassing. Deze wet is erop gericht om de doorstroom naar een hoger niveau eenvoudiger en
eenduidiger te maken. Voor onze school hebben we de werkwijze op een rijtje gezet.
De informatie hierover is beschikbaar via de volgende link:
• https://kamerlinghonnes.nl/contentfiles/kamerlinghonnes/Document/14/14362.pdf
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Bovenbouw |absentie bij toetsweek
In de bovenbouw krijgen leerlingen te maken met toetsweken.
Tijdens deze toetsweken worden in de examenklassen de
schoolexamens afgenomen. Bij absentie van een onderdeel van
het schoolexamen geldt een strikte meldingsprocedure.
Deze brengen we, in deze bijzondere tijden met Corona, graag
nog even onder de aandacht:

Examenreglement artikel 2.7
Als een kandidaat door ziekte of door een andere vorm van overmacht niet in staat is één
of meer schoolexamenonderdelen bij te wonen, moet dit vóór de aanvang van elk
schoolexamenonderdeel worden gemeld aan de schoolleiding of de (plaatsvervangend)
secretaris van het eindexamen. Indien de kandidaat minderjarig is, dient de afwezigheid
te worden gemeld door zijn ouders, voogden of verzorgers.
Ook leerlingen uit de voorexamenklassen krijgen te maken met toetsweken. Tijdens deze toetsweken
wordt een combinatie van overgangstoetsen en schoolexamens afgenomen. Voor de schoolexamens
geldt dezelfde wijze van afmelding als hierboven beschreven. Voor overgangstoetsen kan er ook alleen
een afmelding plaatsvinden in geval van ziekte of overmacht. Een gepland tandartsbezoek zien wij in
een toetsweek dus niet als geldige afmelding. Als u in het geval van een overgangstoets twijfelt,
overleg dan vroegtijdig met de mentor en/of de leerlingcoördinator.

Decanaat
Belangrijke data voor het aanmelden vervolgopleidingen:
˗

HBO & universiteit
Uiterste aanmelddatum: 1 mei
Hoe jij je moet aanmelden kun je hier vinden.

˗

MBO
Uiterste aanmelddatum: 1 mei
Je kunt je (digitaal) opgeven via de website van de
onderwijsinstelling

Interne data voor vakkenpakketten, profielkeuze of overstap:
˗

Inleveren definitieve profielkeuze vmbo-tl 2, vmbo-tl 3, havo 3 & vwo
Uiterste inleverdatum bij de mentor: 19 maart
De mentor heeft de formulieren voor de leerlingen. De leerlingen kunnen de formulieren ook in
Droomloopbaan vinden.

˗

Aanmelden leerlingen interne doorstroom (vmbo-tl 4 > havo 4 of 5 havo > 5vwo)
Uiterste aanmelddatum: 1 april

Tip: er worden op het mbo, het hbo en de universiteiten veel online events, open- en meeloopdagen
georganiseerd. Maak hier gebruik van om een weloverwogen keuze te maken. Leerlingen kunnen ook
veel informatie op Droomloopbaan vinden.
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Beleefmaanden | Online Open Lessen & Ouder chats
Als alternatief voor onze Open Dagen in januari, organiseren alle (openbare en confessionele) VO
scholen in Groningen via www.scholenmarktgroningen.nl alternatieve activiteiten. Zo heeft het KO een
viertal chatsessies voor ouders en organiseren we onze Open Lessen nu digitaal voor leerlingen van
groep 8 van de basisscholen. De eerste sessies zijn vorige week en deze week geweest. In de enquête
die na afloop kan worden ingevuld, zijn leerlingen dik tevreden, gezien de omstandigheden. Natuurlijk
waren ze het liefst op school gekomen en hadden wij ze het liefst op school ontvangen, om de sfeer te
proeven en een indruk te krijgen van het Kamerlingh Onnes. Elke les is er ook een vragenblokje,
waarbij onze huidige leerlingen vragen beantwoorden van de toekomstige leerlingen.

Schermafdrukken van de Open Lessen. Met de klok mee: Mw. Luth die met twee leerlingen het vragenmoment vorm geeft,
meneer Koster die als razende reporter live de school laat zien, de wiskunde les en de aardrijkskunde les.

Corona dashboard

Kijk in de link naar het dashboard, voor de laatste cijfers en grafieken.
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Belangrijke data
Leerlingbespreking
Voor de leerlingen zullen de lessen op de volgende datums
eerder afgelopen zijn in verband met de leerlingbesprekingen:
˗ 9 februari uiterlijk 12.30 uur;
˗ 16 februari uiterlijk 10.30 uur;
˗ 9 maart uiterlijk
11.45 uur.
Overige data
De belangrijkste data zijn te vinden op onze website: https://kamerlinghonnes.nl/nieuws/agenda/
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