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Corona maatregelen n.a.v. de persconferentie 

Het blijft een roerige tijd door stijgende infecties en opnieuw 
ingestelde beperkingen vanwege corona. Op school konden we 
tot nu toe gelukkig alle activiteiten door laten gaan en ook met 
de laatste aanscherpingen zullen maatregelen op school (nog) 
niet nodig zijn. Wel zullen we een aantal activiteiten waarbij ook 
ouders betrokken zijn anders gaan organiseren. Als dat in de 
komende weken voor u geldt, dan wordt u hierover nog nader 
geïnformeerd.  
  
Leerlingen vragen we weer extra goed te letten op handen wassen, handgel gebruiken en bij klachten 
zich meteen te laten testen. Leerlingen die niet gevaccineerd zijn wordt dringend verzocht twee keer 
per week de zelftests te blijven doen. De tests zijn op school bij de receptie gratis verkrijgbaar. 
 

PTA en PTO| Toetsprogramma’s voor alle leerjaren 

Vorig jaar hebben we u in het ouderbulletin 17 geïnformeerd 
over de achtergronden van ons nieuwe toetsbeleid. Onderdeel 
daarvan is dat we sinds vorig schooljaar werken met 
toetsprogramma’s voor alle leerjaren.  
 
Onderbouw  

In de onderbouw wordt dat toetsprogramma PTO genoemd, 
Programma Toetsing Onderbouw. In het PTO staat een overzicht van de summatieve toetsen per vak. 
Naast de summatieve toetsen (voor een cijfer) houden de docenten middels formatieve werkvormen 
zicht op de ontwikkeling van de leerling. De leerlingen hebben het (papieren) PTO-boekje ontvangen van 
de mentor. Leerlingen kunnen de PTO’s ook via Itslearning inzien.  
 
Bovenbouw 

In de bovenbouw werken we al jaren met een PTA, Programma voor Toetsing en Afsluiting. Dat is een 
overzicht van de summatieve toetsen die samen het schoolexamen vormen. Dit jaar hebben we daar 
voor de voorexamenjaren ook de summatieve toetsen aan toegevoegd die alleen voor de overgang 
tellen. Zo zien leerlingen in een oogopslag welke toetsen zij per vak kunnen verwachten. De leerlingen 
kunnen de PTA’s via ItsLearning inzien.  
 
De PTO’s en PTA’s zijn in te zien op de site: https://kamerlinghonnes.nl/examenreglement-pta-en-pto/   

https://kamerlinghonnes.nl/contentfiles/kamerlinghonnes/Document/16/15969.pdf
https://kamerlinghonnes.nl/contentfiles/kamerlinghonnes/Document/16/15929.pdf
https://kamerlinghonnes.nl/examenreglement-pta-en-pto/
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Ziekmelden door ouders via Magister 

In de ochtend willen we graag telefonisch bereikbaar zijn. Dit 
lukt niet altijd, vooral als veel ouders bellen om hun kind ziek te 
melden. Daarom maken we het ziek melden via Magister 
beschikbaar, naast de telefonische melding of de melding per 
mail. We vragen u wel om uw ouderaccount niet met uw 
kind(eren) te delen. (Als zij hun wachtwoord vergeten zijn 
kunnen ze een nieuw wachtwoord account vragen voor hun 
eigen leerlingaccount). 
 
 
Melden via Magister web op uw PC of via Magister app op uw smartphone. Hoe werkt het?  

 
1. Ga naar: https://o2groningen.magister.net log in met uw ouderaccount. 

Of Gebruik de Magister app op uw telefoon en log in met uw ouderaccount.  
2. Ga via het menu naar Afwezigheid. Klik op ‘Melden’ en geef de ziekmelding door.  

 
Let op  

✓ Ziekmelden kan alleen voor ziekmelden, niet voor andere afwezigheidsredenen  
✓ Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen   
✓ Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag  
✓ Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk, pas op zondag kunt u voor maandag ziekmelden  
✓ Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag  
✓ De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie  
✓ Als er geen roosteruren zijn, krijgt u een melding   
✓ Ziekmeldingen kunnen niet door u zelf worden verwijderd (stuur hiervoor een mail met naam, 

klas en dag) naar absentie@kamerlinghonnes.nl  
✓ Steekproefsgewijs, kan ons aanwezigheidsbureau u bellen, om de ziekmelding te controleren.  

 
Tips en vragen  

• In het menu kunt u via ‘Afwezigheid’ klikken op de lijst per maand met geregistreerde 
afwezigheid. U kunt dan direct zien om welke registratie het gaat en of het om geoorloofd of 
ongeoorloofd verzuim gaat.  

• In deze video instructie kunt u bekijken hoe ziekmelden in zijn werk gaat: 
https://player.vimeo.com/video/315874162  

• Heeft u vragen over aanwezigheidsmeldingen? Neem contact op met ons, op het emailadres: 
absentie@kamerlinghonnes.nl. Vermeld hierbij naam en klas van uw zoon/dochter. 

 

Ouderpanel 

Op woensdag 10 november staat het ouderpanel gepland. Dat 
zal online via MS Teams plaatsvinden. Als u zich heeft 
aangemeld voor het ouderpanel, heeft u een agenda voor 
deze bijeenkomst ontvangen. De link voor de Teams 
vergadering ontvangt u nog via de e-mail. 
 
 
 

https://o2groningen.magister.net/
mailto:absentie@kamerlinghonnes.nl
https://player.vimeo.com/video/315874162
mailto:absentie@kamerlinghonnes.nl
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POP-gesprekken 

Vanaf 30 november staan de pop-gesprekken tussen mentor, 
leerling en ouders weer gepland. De mentor van uw 
zoon/dochter zal in de communicatie aangeven of dit fysiek op 
school of online via MS Teams zal plaatsvinden.  
  
Twee methodes 

Afgelopen schooljaar heeft een werkgroep de POP-gesprekken 
geëvalueerd. Ouders hebben toen, net als leerlingen en 
menotren, een enquête kunnen invullen. Op basis hiervan is 
een nieuwe methode voor de POP-gesprekken ontwikkeld. 
Deze methode zal in een deel van de klassen al worden ingevoerd en ander deel zal nog via de vorige 
methode het POP-gesprek gaan houden. Dit om eerst ervaring op te doen en de nieuwe methode 
zorgvuldig in te voeren. De uitgangspunten blijven hetzelfde: de leerling heeft het voortouw en vertelt 
wat goed ging en waar hij/zij aan wil werken en wat hij/zij daarvoor nodig heeft.  
 
Droomloopbaan 

De POP-gesprekken worden in de nieuwe methode via Droomloopbaan voorbereid en bewaard.  
Er wordt gewerkt met 12 bouwstenen, waarvan elke leerling 2 bouwstenen kiest die voor hem/haar  
op dat moment relevant zijn. Daarnaast stelt elke leerling doelen. Leerlingen kunnen vervolgens kiezen 
uit verschillende voorbereidingsopdrachten. Op deze manier willen we meer recht doen aan de 
individuele ontwikkeling van iedere leerling. 
 

 
 
Planning 

- 8 - 29 november  Voorbereiden POP-gesprekken in mentorlessen en afspraak plannen 
met ouders/leerlingen; 

- 30 nov t/m 17 dec  Uitvoering POP-gesprekken online of fysiek; 
- 6 - 9 december  School ’s avonds open voor POP-gesprekken (mits dit voldoet aan de 

dan geldende corona maatregelen).  
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Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage wordt gebruikt om een groot aantal 
activiteiten mogelijk te maken, die op een andere manier niet 
gefinancierd zouden kunnen worden, omdat dit niet in de 
bekostiging van de overheid verwerkt zit. Welke activiteiten dat 
precies zijn kunt u terugvinden in de schoolgids. Vorig jaar 
konden veel van die activiteiten niet doorgaan en daarom 
waren die al niet in rekening gebracht.  
 
Na afloop van het schooljaar bleek dat er nog een bedrag over was. Dat bedrag hebben we omgeslagen 
over alle ouders en in mindering gebracht op de ouderbijdrage van het huidige schooljaar. Het ging om 
10 euro per leerling.  
 

Halloweenfeest 

Op vrijdag 29 oktober hadden klas 1 en 2 het Halloweenfeest. 
Conciërge Jur Smit had de school weer helemaal aangekleed in 
het thema. De feestcommissie had afwisselende activiteiten 
georganiseerd met o.a. disco, een halloweenbingo, 
griezelfotoshoot, een karaokeruimte en drie verschillende 
escaperooms.  
 
De prijs voor de best verkleedde leerling ging naar Lars uit 
1VHb met zijn zelfgemaakte Starwars pak (zie eerste foto). 
Ook bijna alle docenten waren verkleed. Een voorbeeld 
daarvan zie je op foto 2.  
 
Andere foto’s zijn te zien op onze Facebook pagina en via ons 
Instagram account.    
 
 

Nieuw leerlinglid MR 

Sharon Li is het nieuwe leerlinglid van de MR. We zijn heel blij 
dat we weer compleet zijn. Sharon heeft al laten zien dat ze 
haar ‘mannetje’ staat in de vergaderingen. 

 
 

~ De MR  mr@kamerlinghonnes.nl  
 

  

https://www.facebook.com/kamerlinghonnesgroningen/
https://www.instagram.com/kamerlingh_onnes/
mailto:mr@kamerlinghonnes.nl
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De 4 mijl van Groningen 

Zondag 10 oktober jongstleden hebben enthousiaste leerlingen 
en personeelsleden van het KO weer deelgenomen aan de 4 
mijl. Onder een stralende zon liep de één de race van zijn leven 
en een ander kwam zich helaas behoorlijk tegen. Hoe je de 6,4 
kilometer ook hebt ervaren, het is altijd weer prachtig om 
samen de finish te bereiken. Ook de toeschouwers bedankt 
voor het enthousiaste aanmoedigen. Jullie hebben ons soms 
letterlijk vooruit geschreeuwd. 
 
 

 
 

 ~ Een trotse sectie lo 

 

VMBGO dag 2021! 

Op 7 oktober hebben alle leerlingen uit 3V en 4V in het kader 
van CKV  inclusief Kunstvakken mee gedaan met de culturele 
safari georganiseerd door Kunst & Cultuur. Verdeeld over 
groepen van 15 had elke groep een programma met drie 
activiteiten op diverse culturele locaties in de stad. Zie de 
website voor alle details https://ckvdaggroningen.nl. 
Er is ook een film gemaakt van deze dag die te bekijken is via 
deze link. https://www.youtube.com/watch?v=Zfq1CtFoaU0 
De leerlingen hebben een heel leuke culturele dag gehad aan de reacties te horen.  
 
Vandaag heeft het tweede onderdeel plaatsgevonden voor CKV inclusief Kunstvakken met workshops 
door professionals in een kunstdiscipline naar keuze (dans, muziek, theater of beeldend). Deze dag is 
met onderlinge presentaties afgesloten. 

~ Jan Kuiper en Lea Volkers 

https://ckvdaggroningen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Zfq1CtFoaU0
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LOEKS activiteit 3V 

Op woensdagmiddagen zijn leerlingen van 3 vmbo-tl bezig met 
hun Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB). Dit doen zij 
onder andere via het LOEKS-project (LOopbaanoriëntatie En 
Keuze Sector/profiel), waarbij leerlingen kijken of de 
vaardigheden van verschillende beroepsprofielen op 
verschillende mbo-opleidingen bij hun passen;  
 
Afgelopen woensdag was een delegatie van onze leerlingen op 
opleiding Veiligheid & Vakmanschap (VeVa) in Assen. Deze 
mbo-opleiding bereidt jongeren voor op een baan binnen de 
krijgsmacht. Onze leerlingen mochten direct aansluiten bij de fysieke training (zie foto).   

 

3V Stap op de rode loper 

Maandag 15 november nemen de leerlingen uit klas 3 vmbo-tl 
deel aan het leesbevorderingsproject Stap op de rode loper. De 
leerlingen krijgen een afwisselend programma aangeboden met 
uiteenlopende workshops en optredens die te maken hebben 
met lezen, taal en cultuur.  
 
Er zijn bijvoorbeeld optredens van verhalenvertellers en 
auteurs, vertoningen van fragmenten uit verfilmde boeken en 
workshops striptekenen en rap. De leerlingen bereiden de 
activiteiten voor tijdens de lessen Nederlands. De leerlingen 
hebben maandag het eerste uur nog gewoon les en daarna vertrekken ze naar de locatie. Meer info via: 
https://stapopderodeloper.nl/  

SWAS | menstruatiearmoede 

Op het Kamerlingh Onnes vinden we het belangrijk om 
oog te hebben voor onze leerlingen en de problemen 
waartegen zij aanlopen. Evelien Durkstra, docent van onze 
school, kaartte bij de brugfunctionaris het onderwerp 
‘menstruatiearmoede’ aan. In sommige gezinnen is er geen geld 
voor het kopen van menstruatieproducten. Een gevolg daarvan 
kan zijn dat ongestelde meiden zich maandelijks ziek melden. 
 
Reden genoeg voor ons om daar werk van te maken! We 
hebben al eerder aangekondigd dat we deze meiden dit 
schooljaar gratis maandverband (e.d.) 
willen gaan aanbieden. En dat gaat nu gebeuren! In de 
mediatheek staat een kastje met menstruatieproducten. Deze 
producten kunnen de meiden zelf pakken, zonder toestemming 
te hoeven vragen. We hebben van Jolanda Oest, oprichtster van 
Bloedserieus Midden-Groningen (tegen menstruatiearmoede), 
een donatie gekregen die dit initiatief mede mogelijk maakt! 
BEDANKT JOLANDA!  

https://www.noorderpoort.nl/open-dagen/voorlichting/loeks/
https://stapopderodeloper.nl/
https://dvhn.nl/groningen/Geen-enkele-vrouw-moet-zonder-zitten-26980210.html
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Jolanda is momenteel in gesprek met gemeenteraadsleden uit de Stad. Zij wil dat meisjes en 
vrouwen die geen maandverband kunnen kopen dit gratis verstrekt krijgen met bijvoorbeeld de 
Stadjerspas of via een ander kanaal.     
 
Op dit moment financiert de gemeente dit nog niet en daarom prijzen wij ons heel gelukkig met de 
donatie van Bloedserieus Midden-Groningen! Behalve op school, kan uw dochter ook thuis gratis 
producten krijgen. De brugfunctionaris van SWAS kan voor u aanvraag doen bij Kinderhulp. Voor 
(aan)vragen en opmerkingen, kunt u klikken op de naam van de brugfunctionaris om haar te mailen.   

~ Nicole Houkes, Brugfunctionaris SWAS  

Belangrijke data 

De belangrijkste data zijn te vinden op onze website: 
https://kamerlinghonnes.nl/nieuws/agenda/ 
 

mailto:n.a.houkes@o2g2.nl
https://kamerlinghonnes.nl/nieuws/agenda/

