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Inleiding
In deze eerste week van de vakantie ontvangt u nog het laatste Ouderbulletin van dit schooljaar. Hierin
vindt u meer informatie over de eindexamens en de start van het nieuwe schooljaar. Ook blikken we
vooruit op de extra ondersteuning die komend jaar wordt geboden.
We hopen vurig dat eind augustus de coronapandemie meer onder controle zal zijn en er voor ons
onderwijs geen aanpassingen nodig zijn. Dat risico is nog altijd aanwezig. Wij raden alle leerlingen aan
zich te laten vaccineren. Dat doen zij natuurlijk allereerst voor zichzelf en hun directe omgeving, maar
het is ook een manier om besmettingen en de gevolgen daarvan in school zoveel mogelijk te voorkomen.
Onze leerlingen verdienen een groot compliment voor de manier waarop zij onder de moeilijke
omstandigheden in het afgelopen jaar er het beste van gemaakt hebben. Ook willen wij u danken voor
alle de steun die u de kinderen thuis hebt gegeven. Namens het hele team van Kamerlingh Onnes
wensen wij u en uw gezin een fijne en gezonde zomervakantie!

Start nieuwe schooljaar
Aan het einde van het schooljaar bereiden we ons voor op het
komende schooljaar. De mentoren en leerlingcoördinatoren zijn
enthousiast bezig met de plannen voor de introductiedag(en). Het
beloven leuke dagen te worden.
We verwachten alle leerlingen op dinsdag 24 augustus weer op
school. We willen iedereen met klem vragen om voor dinsdag een
zelftest te gaan doen!
Deze week heeft u een brief met meer informatie over de introductie ontvangen. Deze brieven staan op
de website en zijn hieronder weergegeven:
Klas 1
Klas 2
Klas 3A
Klas 4A
Klas 5A
Klas 6A
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Klas 3H
Klas 4H
Klas 5H

Klas 3TL
Klas 4TL
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Schoolgids
De schoolgids voor het schooljaar 2021-2022 is (bijna) klaar.
De laatste versie staat op onze website en is bereikbaar via
https://kamerlinghonnes.nl/schoolgids/.
In augustus volgt een update, waarbij met name de
personeelslijst wordt aangevuld met contactgegevens van
de collega's die vlak voor de vakantie zijn aangenomen.

Teamleiders en Leerlingcoördinatoren
Komend schooljaar bestaat de schoolleiding uit onderstaande
personen. (Voor de contactgegevens, zie de schoolgids.)
− Rector:
Jos van Eyk
− Teamleider vmbo-tl:
Erwin Keun
− Teamleider HA1-2:
Lucy Mathijsen
− Teamleider H3-5:
Marjolein Bos
− Teamleider A3-6:
Henriëtte ten
Bloemendal
In elk team is er een leerlingcoördinator die na de mentor
het eerste aanspreekpunt is voor vragen van ouders en leerlingen over leerlingzaken:
− Leerlingcoördinator vmbo-tl: Eric Dok
− Leerlingcoördinator HA1-2:
Mireille Luth
− Leerlingcoördinator H3-5:
Mart Huls
− Leerlingcoördinator A3-6:
Vivian Robben

Lezen in de vakantie | Gratis via online bibliotheek-app!
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in het
vliegtuig of de trein? Speciaal voor jongeren die nog geen
ervaring hebben met de bieb, biedt de Jeugdbibliotheek.nl deze
zomer de gratis zomeractie Boek ‘n Trip!
Met de online Bibliotheek-app downloaden tieners in juli en
augustus gemakkelijk de leukste e-books en luisterboeken
simpelweg op de eigen telefoon! Hoe het werkt? Vanaf 1 juli
vinden ze de selectie zomerboeken en downloaden ze hun
favoriete boek in de online Bibliotheek-app.
Geen gedoe: ze hoeven er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te zeulen met
boeken. Zo beleeft uw puber tijdens de vakantie de spannendste avonturen en stimuleer je tegelijk het
leesniveau. Leuk, en handig! Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app.
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NPO| ondersteuning komend jaar
In het kader van het NPO (nationaal programma onderwijs)
ontvangen alle scholen extra geld om de achterstanden aan te
pakken die de leerlingen opgelopen hebben als gevolg van de
maatregelen van de overheid rondom corona. In de afgelopen
periode hebben we op school met elkaar nagedacht over de
manier waarop we dit geld in gaan zetten. We hebben gekozen
voor onderstaande aanpak.
Vakondersteuning
De leerlingen kunnen na schooltijd gebruik maken van ondersteuning bij de vakken. Dit kan
vakspecifieke ondersteuning zijn, maar ook ondersteuning op het gebied van studievaardigheden
tijdens de structuurlessen. Uit de enquêtes die ingevuld zijn door leerlingen en ouders bleek dat
er veel behoefte is aan deze ondersteuning. We zetten hier daarom ook fors op in.
Extra mentoruur
In elke klas krijgen de leerlingen een extra mentoruur. De mentor heeft tijdens dit uur gesprekken
met individuele leerlingen waarin de vaardigheden plannen en doorzetten centraal staan. We
gaan ervan uit dat de leerlingen door deze extra individuele aandacht meer gestimuleerd worden
om hun eigen leerproces vorm te geven.
Ondersteuning Wiskunde en Engels
Tijdens de lessen Engels en wiskunde zijn er op verschillende momenten extra handen in de klas.
We hebben enkele docenten aangetrokken die optreden als buddy voor de eigen docenten. Op
deze manier kan er meer aandacht zijn voor individuele leerlingen tijdens de lessen. Verder
krijgen de leerlingen in de examenklassen havo en atheneum een extra uur wiskunde.
Klasverkleining
De klassen 2 havo en 3 vmbo-tl dreigden erg groot te worden. Door inzet van de NPO-gelden
hebben we de klassen kunnen verkleinen. Ook zijn enkele grote clusters in de bovenbouw
gesplitst, waardoor er kleinere groepen zijn. Zo kunnen we de leerlingen beter begeleiden.
Perspectiefklassen
In 3 vmbo-tl en 3 havo werken we met twee perspectiefklassen. Deze klassen bestaan uit
leerlingen die het jaar nog een keer overdoen. Voor deze doublanten is het vaak niet motiverend
om alle leerstof opnieuw te moeten doen. Dit is vaak ook niet nodig. In de perspectiefklassen
krijgen leerlingen meer les op maat door extra ondersteuning te bieden bij vakken die ze lastig
vinden. Daarnaast gaan we extra uitdaging bieden bij (onderdelen van) vakken die leerlingen al op
voldoende niveau beheersen. Ook bieden we structuurlessen aan, waarin studievaardigheden
centraal staan. We willen de leerlingen op deze manier perspectief bieden op een succesvolle
voortgang in de rest van hun schoolloopbaan.
We hopen dat door inzet van deze middelen de achterstanden dit jaar weer opgelost worden. Het is
hierbij wel van belang te beseffen dat de extra lessen geen vervanging zijn van eventuele bijlessen die
door ouders zelf ingekocht worden bij een huiswerkinstituut.
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Examens en diploma-uitreiking
De examens zijn dit schooljaar weer goed verlopen. De
examens werden dit jaar in drie tijdvakken (TV) afgenomen,
zodat de leerlingen de mogelijkheid hadden om hun examens
meer te spreiden. Daar is door een flink aantal leerlingen
gebruik van gemaakt. Dat betekent dat de laatste examens in
de week voor de zomervakantie zijn afgenomen, terwijl de
meeste leerlingen hun diploma op dat moment al kregen.
Over de examenuitslag zijn we tevreden. Hieronder staan de
slagingspercentages:
Aantal
Aantal
Cum
Percentage
kandidaten geslaagd Laude
geslaagd
na TV3
geslaagd na TV3
(gem.
8,0)
vmbo-tl
77
76
1
99%
havo
91
84
0
92%
atheneum
31
26
1
84%
De diploma-uitreiking was dit jaar ook weer een feestje.
De genodigden werden onder begeleiding van een band
verwelkomd en daarna was er in een feestelijke setting een
coronaproof diplomering. De mentoren zetten elke leerling in het zonnetje met een persoonlijke
toespraak.

Stewards
Enkele jaren geleden zijn we gestart met het Stewardproject.
Dit project houdt in dat leerlingen in de derde klassen in de
pauzes verantwoordelijk worden voor een prettige en schone
leer- en werkomgeving. Alle derdeklassers krijgen op 30
augustus een training waarbij ze leren om op een positieve
manier feedback te geven aan leerlingen die rommel
achterlaten in de pauzes.
De leerlingen in de brugklassen krijgen op 26 augustus een theorieles waarin ze informatie krijgen over
de bedoeling van het project en over welk gedrag van hen verwacht wordt tijdens de pauzes. De
leerlingen uit andere klassen hebben deze theorieles al eens gevolgd. De lessen en de trainingen worden
verzorgd door “Op IJgen Weize’, de organisatie die dit project begeleidt.
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Ouderbijdrage
Het afgelopen schooljaar hebben helaas niet alle geplande
activiteiten uit de ouderbijdrage kunnen plaatsvinden.
Wij zijn daarom druk bezig de details in kaart te brengen zodat
we direct na de zomervakantie een gehele of gedeeltelijke
restitutie kunnen doen.

Meedenkers gevraagd voor financiële hulp!
Als brugfunctionaris zie ik het als mijn taak om kritisch naar de
school te kijken vanuit financieel oogpunt. Simpel gezegd: als je
niet veel geld hebt om uit te geven, waar loop je dan tegenaan
bij ons op school?
Vanuit dit oogpunt proberen we het voor deze leerlingen wat
gemakkelijker te maken.

Concrete voorbeelden:
• Maandverband is niet voor iedereen betaalbaar. Dit heet ‘menstruatiearmoede’. Op school
willen we daarom volgend jaar gratis maandverband gaan aanbieden op een veilige plek. Dit
idee komt van één van onze docenten.
•

We hebben jaarlijks schoolfeesten waarvoor leerlingen zich gaan verkleden (Halloween,
Valentijnsfeest). Daarvoor zouden we ook een voorraadje kostuums kunnen verzamelen die
leerlingen kunnen lenen.

•

Dyslexietesten (na de algemene screening in brugklas) kosten 100 euro bij ons op school. Dat
is niet veel in vergelijking met testen die buiten school worden afgenomen. Maar toch: voor
sommige ouders is dit niet te betalen. Voor dit soort zaken proberen we een apart potje te
creëren.
En zo is er nog veel meer te bedenken! Hierbij vraag ik jullie mee te denken met ons.

Mocht u een concreet idee hebben hoe wij deze groep leerlingen een extra dienst kunnen bewijzen,
deel dit dan met mij!
~ Brugfunctionaris KO: Nicole Houkes n.a.houkes@o2g2.nl
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Lekker (gratis) blijven sporten in de zomervakantie?
Dat kan, ook bij jou in de buurt! Bslim organiseert deze
zomer voor iedereen die daar zin in heeft (tot 15 jaar)
een heleboel leuke GRATIS sportieve activiteiten.

Op onderstaande posters vindt u hun aanbod.
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Testen van uw leerling(en) rondom de zomervakantie
Het aantal dagelijkse coronabesmettingen is inmiddels
schrikbarend hoog, met name onder tieners en twintigers. Onze
leerlingen vallen dus is in deze risico-groep. Het lijkt er op dat de
stijging van het aantal besmettingen net zo hoog is als in
december 2020!
Belangrijke oorzaak: de deltavariant is besmettelijker
De deltavariant, voorheen bekend als de Indiase variant, is 40 tot 60 procent besmettelijker dan het
'klassieke' coronavirus. Het RIVM schat dat ongeveer de helft van de mensen die nu positief test,
besmet is met deze variant.
Gemiddeld genomen steekt één coronapatiënt dus meer anderen aan dan een paar weken geleden en
die steken op hun beurt ook weer meer mensen aan dan eerst.
Wat is onze verantwoordelijkheid t.a.v. onze leerlingen?
Als Kamerlingh Onnes handelen we naar de richtlijnen van het RIVM. Daarom lagen vorige week in elk
mentorlokaal voldoende zelftesten om bij de rapportuitreikingen mee te geven aan de leerlingen. De
mentor heeft de leerlingen geïnformeerd over het belang om ze daadwerkelijk te gaan gebruiken. De
meeste mentoren hebben dit zorgvuldig gedaan. Elke leerling heeft 4-6 testen mee kunnen krijgen.
Daarom met klem nogmaals de oproep van het RIVM:
Om de kans op een uitbraak zo klein mogelijk te maken, vragen wij u als ouder(s) tijdens en na de
zomer nog door te gaan met de inzet van zelftesten voor uw leerlingen (en uzelf wanneer u nog niet
volledig bent gevaccineerd). Als school hebben wij aan onze verantwoordelijkheid voldaan. Het is nu
aan u om in de zomer de richtlijnen van het RVIM uit te blijven voeren.
Deel voor het begin van de zomervakantie testen aan uw leerlingen uit:
1. voor het direct testen na terugkeer van een vakantie (in binnen- of buitenland) en twee tot
drie dagen later (twee tests per persoon);
2. voor het testen voorafgaand aan de terugkeer op school na de vakantie: 3 dagen en 1 dag
voor de eerste schooldag (twee tests per persoon);

Belangrijke data
De belangrijkste data alsook de vakantiedata voor het nieuwe
schooljaar (komen weer te) staan op onze website:
https://kamerlinghonnes.nl/nieuws/agenda/
https://kamerlinghonnes.nl/vakanties/
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Tot slot
Het schoolgebouw is van vrijdag 9 juli tot en met woensdag 18 augustus gesloten vanwege de
zomervakantie. Zie ook de melding op de website.
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