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Spannend! Je zit in groep 8 en binnenkort ga je een  

middelbare school kiezen. Ben je op zoek naar een school 

waar je in een prettige sfeer een uitdagend programma  

kunt volgen op vmbo-tl-, havo- of atheneumniveau?  

Waar je in het eerste jaar al wat te kiezen hebt in de ‘Junior 

Colleges’? En waar je volop de ruimte krijgt om je creatieve, 

onder nemende en sportieve talenten verder te ontwikkelen?  

Dan is het Kamerlingh Onnes de school voor jou!  



Onderzoek de mogelijkheden van 

de moderne technologie in ons E-Lab: 

werk met de 3D-printer, edit je eigen 

vlog, maak een digitale animatie of ga 

aan de slag met gamedesign. Je kunt  

op alle niveaus kiezen voor het vak  

MAD (Media, Art, Design) waarin kunst 

en technologie met elkaar worden  

gecombineerd.

 

Onderneem in onze leerling-

bedrijven: run bijvoorbeeld de kantine 

of word tutor of hulpmentor. Lijkt het je 

wat om een eigen bedrijf op te zetten? 

Kies dan op de havo of het atheneum 

voor IBC (International Business 

College) of in het vmbo-tl voor  

Economie en Ondernemen.

Kies in klas 1 een van onze ‘Junior 

Colleges’ waar je 2 uur per week je 

vaardigheden kunt ontwikkelen aan de 

hand van een ‘fenomeen’ zoals plastic. 

Je kunt kiezen uit de volgende Junior 

Colleges: Arts, Science, Sport & Health 

en Business & Society. Tijdens de 

kennismakingsdagen in juni kun je een 

keuze maken!

Ontdek in het KO-Lab welke talenten 

je allemaal hebt. Speel bijvoorbeeld 

mee met de toneelclub, schrijf of teken 

voor onze schoolkrant of breng je 

muzikaliteit ten gehore in de school-

band. Tijdens onze jaarlijkse Spocudag 

kun je ontdekken wat je leuk vindt  

door te kiezen uit meer dan vijftig 

verschillende sportieve en culturele 

workshops.

‘Er is voor iedereen 
wat te kiezen.’

‘Het Kamerlingh Onnes is een  
fijne school met veel aandacht  

voor leerlingen.’

‘De conciërges en docenten 
zijn heel aardig en behulpzaam.’



‘De mentor bekijkt steeds samen 
       met mij hoe het gaat op school.’ In
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Wil je weten hoe het is 
bij ons op school?

Kijk op onze website 
bij ‘onze school’
www.kamerlinghonnes.nl

En volg ons op:

  kamerlinghonnesgroningen

 kamerlingh_onnes

Kamerlingh Onnes
Openbare school voor vmbo-tl,  
havo en atheneum

Eikenlaan 286
9741 EW Groningen

T (050) 321 0610
info@kamerlinghonnes.nl

www.kamerlinghonnes.nl

Ontwerp en fotografie: Colette Vrolijk

Praat mee over de school in het 

leerlingpanel. We vinden jouw mening 

belangrijk!

Sport mee tijdens onze sport-

evenementen, zoals de Mission Olym-

pics, de 4-Mijl of de ploegen achter -

volging op de schaats. Wil je nog meer 

weten over sport en bewegen? Kies dan 

op de havo voor het vak BSM (Bewegen, 

Sport en Maatschappij) of op het vmbo-tl 

voor LO2 (Lichamelijke Opvoeding 2). 

Leer van en met elkaar in ons moderne 

gebouw dat beschikt over fijne werk-

plekken en eigen sportfaciliteiten. Of leer 

buiten de school tijdens een van onze 

excursies, theater- of museumbezoeken.
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Heeft uw kind een advies voor vmbo-tl, havo of atheneum?  

En is uw kind ondernemend en onderzoekend?  

Dan is het Kamerlingh Onnes een goede keuze. Vanaf klas 1 

kunnen leerlingen kiezen welk ‘Junior College’ ze volgen.  

We bereiden leerlingen voor op het mbo, hbo of wo.  

We bieden een uitstekende begeleiding. 



Soepele overstap
Met ons hele team zorgen we ervoor 

dat de overstap van de basisschool 

naar het voortgezet onderwijs zo 

soepel mogelijk verloopt. Nog voordat 

uw kind bij ons op school komt, vindt  

er een uitgebreide intake plaats met de 

leerkracht van groep 8. Voor en direct 

na de vakantie is er onder begeleiding 

van de mentor veel aandacht voor 

kennismakings- en groepsvormings-

activiteiten, waardoor uw kind zich snel 

thuis zal voelen op onze school. 

Niveaus
Uw kind komt bij ons in een brugklas 

vmbo-tl/havo, havo/atheneum of 

atheneum+. In de dakpanklassen 

geven we les op het hoogste niveau 

om ambitieuze leerlingen de mogelijk-

heid te bieden door te stromen naar 

het hogere niveau. De leerlingen 

krijgen cijfers op beide niveaus, zodat 

aan het eind van de brugklas duidelijk is 

wat de beste leerweg voor uw kind is. 

20-80Learning: Junior College 
We willen leerlingen meer vaardig-

heden laten oefenen in betekenisvolle 

praktijksituaties. Onze brugklassers 

maken een keuze uit de ‘Junior 

Colleges’ Arts, Science, Sport & Health 

en Business & Society. 

Leren zichtbaar maken
Alle docenten werken met de vijf 

elementen van een goede KO-les. 

Hierbij staan leerdoelen voorop, zodat 

zowel de leerling als de docent zicht 

heeft op het leren en er meer maatwerk 

geboden kan worden. We gebruiken  

in de lessen activerende werkvormen.

Actieve begeleiding
De mentor speelt gedurende de gehele 

schoolloopbaan samen met u een 

belangrijke rol in het ontwikkelings-

proces van uw kind. In de eerste 

leerjaren is er veel tijd en aandacht voor 

het aanleren van studievaardigheden 

en in een later stadium voor het kiezen 

van een vervolgopleiding. 



In
fo

rm
at

ie
 v

oo
r 

je
 o

u
d

er
s

Wilt u meer weten  
over onze school?

Op onze website vindt u  
veel informatie voor achtste- 
 groepers en hun ouders:
www.kamerlinghonnes.nl

En volg ons op:
  kamerlinghonnesgroningen

 kamerlingh_onnes

Kamerlingh Onnes
Openbare school voor vmbo-tl, 
havo en atheneum

Eikenlaan 286
9741 EW Groningen

T (050) 321 0610
info@kamerlinghonnes.nl

www.kamerlinghonnes.nl

Nog meer redenen om voor het 
Kamerlingh Onnes te kiezen!
•  Keuzemogelijkheden voor meer 

praktijkgerichte betekenisvolle 

opdrachten binnen het 20-80Learning.

•  Intensief contact met ouders: 

ontwikkelgesprekken samen met de 

leerling en de mentor en informatieve 

ouderavonden.

•  Nauwe samenwerking met het mbo, 

hbo en de universiteit, zodat leerlin-

gen al vroeg kunnen ontdekken 

welke mogelijkheden je daar hebt.

•  Moderne faciliteiten en alles onder 

één dak: een uitgebreide mediatheek, 

drie gymzalen, een eigen sportveld 

en een E-Lab.

•  Een KO-Lab voor talentontwikkeling 

naast het lesprogramma met o.a. 

schoolkrant, ict-club, toneel, muziek 

en beeldend. 

•  Veel aandacht voor persoonlijke 

ontwikkeling en loopbaanoriëntatie: 

wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?

•  Goed bereikbaar: verschillende 

lijnbussen stoppen voor de school en 

het Noorderstation bevindt zich op vijf 

minuten loopafstand.

•  Veel aandacht voor taal, rekenen en 

digitale geletterdheid.

Ontwerp en fotografie: Colette Vrolijk


