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Inleiding 

Voor u ligt alweer het tweede ouderbulletin van deze week. Waar die van afgelopen maandag 
in het teken stond van corona willen wij u met deze editie zoveel mogelijk over leuke en 
interessante schoolzaken informeren. Toch ontkomen we er niet helemaal aan dat we een 
recente ontwikkeling moeten toelichten. In de media was berichtgeving over het gebruik van 
zelftests bij milde klachten in plaats van te gaan testen bij de GGD. Wij hopen na het weekend 
meer informatie te hebben over wat deze wijziging betekent voor leerlingen. U krijgt maandag 
nader bericht. Totdat wij meer weten roepen wij op bij twijfel toch te gaan testen bij de GGD. 
 

Ouderpanel 

Woensdag 10 november is voor elk onderwijsteam het eerste 
ouderpanel via Teams van start gegaan. Na het rondje 
voorstellen werd het doel en de werkwijze van het ouderpanel 
uiteengezet. Daarna kwamen verschillende bespreekpunten 
naar voren, zoals de ervaringen over de eerste periode.  
 
Leerlingen vonden het fijn om weer naar school te gaan en dat 
er een introductie is geweest. Het is wel weer wennen met de 
planning en de organisatie van het huiswerk en het leren leren, 
na een schooljaar verleden jaar wat voor een groot deel door 
corona werd bepaald. Ook wil men graag aandacht voor lesuitval en tussenuren. Begrijpelijk, maar ook 
lastig gezien de testmaatregelen bij klachten en de introductieprogramma’s die dit jaar niet in dezelfde 
week konden plaatsvinden. Ook kwamen allerlei zaken rondom de coronamaatregelen aanbod, er is 
meer rust bij wisselende pauzes. Ouders zijn positief over de communicatie met betrekking tot de 
coronamaatregelen. De zelftesten krijgen leerlingen via de mentor. De structuur- en 
ondersteuningslessen zijn over het algemeen goed verlopen. Wanneer het minder ging, werd het 
besproken en verbeterd.  
 
Tenslotte werd er nog gesproken over de onderwijsontwikkelingen. Het schoolplan zal 
geïmplementeerd worden, de school is bezig het project “leren zichtbaar maken”. De POP-gesprekken 
worden verder ontwikkeld. Zelfreflectie en doelen stellen vinden leerlingen soms nog moeilijk. Ouders 
vinden het wel een mooie ontwikkeling om leerlingen aan deze POP-gesprekken te laten wennen. De 
ouderpanels werden afgesloten met de rondvraag. Het eerstvolgende ouderpanel is 2 februari 2022. 
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KO voor de Voedselbank 

Ook dit jaar staat de laatste lesweek van dit kalenderjaar weer in het teken van een actie voor de 
Voedselbank. Tijdens deze week gaan docenten en leerlingen zoveel mogelijk houdbare ontbijt- en 
maaltijdproducten, hygiëneartikelen (tandpasta, 
maandverband, shampoo etc.) en babyartikelen (billendoekjes, 
luiers, babyshampoo, etc.) verzamelen voor de Voedselbank 
Stad Groningen en het Hogeland. Deze organisaties hebben een 
structureel tekort aan levensmiddelen en door de coronacrisis 
is de vraag naar voedselpakketten alleen nog maar 
toegenomen. We vragen iedereen die iets kan missen om een 
bijdrage te leveren aan onze inzamelingsactie, zodat we net als 
voorgaande jaren weer een grote hoeveelheid producten 
kunnen aanbieden aan de Voedselbank. De leerlingen kunnen tijdens de actieweek de van huis 
meegenomen producten inleveren bij het inzamelpunt in de hal. De mentoren zullen aandacht besteden 
aan het goede werk van de Voedselbank. 
 

Gevonden voorwerpen?!  

We vinden de meest waardevolle en bijzondere voorwerpen. 
Die lagen tot voor kort altijd bij de receptie. Van bankpasjes en 
schoolpassen tot (dure) jassen, drinkflessen, boeken, noem 
het maar op. Een goede tip zou zijn in alle (dure) kleding een 
naam te schrijven, zodat het wat makkelijker terug te geven is. 
Ook zou het fijn zijn als iedereen wat meer op zijn eigen 
spullen let, ze in een kluisje stop, etc. Zonde om te zien wat wij 
aan een goed doel moeten geven, omdat het niet wordt 
opgehaald.  

Ouderavond profielkeuze 3 havo en 3 atheneum 

Op 9 november hebben de mentoren en de decaan ouders en leerlingen 
geïnformeerd over de verschillende profielen en de keuzemogelijkheden die de 
school daarin biedt. Daarna zijn de leerlingen in gesprek gegaan met hun ouders 
over hun profielkeuze en de loopbaankeuzes van de ouders. De leerlingen 
hadden dit gedeelte tijdens de LOB-les voorbereid door te kijken waar ze op dit 
moment staan in hun keuzeproces. Belangrijke vragen hierbij waren: wie ben 
ik?, wat kan ik? en wat wil ik? 

In de komende periode gaat dit traject verder. In januari krijgen de leerlingen de 
mogelijkheid om alvast meer te weten te komen over de nieuwe vakken in de 
bovenbouw en de mogelijkheden die er zijn op het gebied van vervolgstudies in het hoger onderwijs en 
de universiteit. 1 februari volgt Check the Bizz. Tijdens dit evenement op school maken leerlingen alvast 
kennis met verschillende werkvelden en bedrijven. 
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Sinterklaas 

Vrijdag 3 december hebben veel (onderbouw)klassen 
Sinterklaas gevierd. We zijn blij dat dit, ondanks alle 
coronamaatregelen, kon doorgaan. Gezelligheid, binding met 
de klas en creatief zijn, zijn belangrijke zaken die wel eens wat 
ondersneeuwen in een maatschappij die vanaf vijf uur op slot 
zit. Daarom was het extra gezellig het Sinterklaasfeest wel als 
klas te kunnen vieren in een normale klassensetting met het in 
acht nemen van de voor het onderwijs geldende coronaregels.  

 

Stagedagen vmbo-tl 

Op 11 november zijn de leerlingen van 2vmbo-tl op stage 
geweest. Zij mochten zelf kiezen bij welk bedrijf of welke 
instelling zij graag stage wilden lopen. Het doel van de stagedag 
was om eens kennis te maken met het werkende leven en te 
kijken of de stageplek wellicht iets voor hen was. De meeste 
leerlingen kwamen vol enthousiasme terug van de stagedag. Er 
is stagegelopen op hele diverse plekken: van een 
geitenboerderij tot een bouwbedrijf en kinderopvang. Waar de 
een zijn toekomstig beroep in de bouw heeft gevonden, heeft 
de ander ontdekt dat de kinderopvang misschien niet zo 
passend is. Voor de leerlingen was het heel erg leuk om eens 
een dag de school uit te gaan en het “echte” leven in te gaan.   
 
Klas 3vmbo-tl gaat in januari twee dagen op stage. Ze zijn al druk op zoek naar een stagebedrijf en 
moeten dit binnenkort inleveren.  
 
Klas 4vmbo-tl is in de afgelopen periode drie dagen op stage geweest. Dit kon nog ternauwernood 
doorgaan bij de meeste bedrijven, gezien de aangescherpte corona regels. Leerlingen hebben kunnen 
proeven aan de praktijk van een baan, naast het bijbaantje wat sommigen hebben. Sommigen komen  
tot de ontdekking dat de bedrijfstak toch niet bij hen past. Anderen vinden juist bevestiging in het soort 
werk en zijn extra gemotiveerd om de school met een goed resultaat af te ronden.  

Voorlichtingsavonden vmbo-tl 

Helaas konden de voorlichtingsavonden door alle maatregelen 
niet doorgaan op school. De mentoren van het vmbo-team 
hebben dit opgepakt en de voorlichtingsavonden via Teams 
geven.  Door het enthousiasme en inzet van de mentoren zijn 
de voorlichtingsavonden weer goed verlopen. Heeft u nog 
vragen over V+ pakketten, vakkenpakketten in 3V of keuzes 
voor opleidingen, dan kunt u contact opnemen met de decaan 
vmbo-tl, m.baarsma@o2g2.nl    

  

mailto:m.baarsma@o2g2.nl
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PWS-presentatie 4 vmbo-tl 

Het profielwerkstuk 

De leerlingen van 4 vmbo-tl hebben vanaf medio september in 
groepjes van drie hard gewerkt aan hun profielwerkstuk. Het 
profielwerkstuk is onderdeel van het schoolexamen en wordt 
afgerond met een ‘voldoende’ of ‘goed’. Met dit 
‘meesterwerk’ laten leerlingen zien dat ze, naast alles wat zij 
bij de schoolvakken hebben geleerd, ook vaardigheden onder 
de knie hebben, zoals samenwerken, onderzoek doen en 
presenteren. Ook legt het een verband tussen de 
schoolvakken in het gekozen profiel, de vervolgopleiding en de 
mogelijke beroepskeuze. Leerlingen hebben hier in het vmbo-
tl minimaal 20 uur per persoon aan gewerkt en hiervoor een 
werkboek bijgehouden. In de handleiding kunt u dit nog eens nalezen. Hier staat ook de 
beoordelingsmatrix in.  
 
De presentatie 

De presentatie telt mee voor het vak Nederlands. Een vereiste is dat er publiek bij is. Daarnaast is het 
een afsluiting van een belangrijk examenonderdeel, dat we graag een feestelijk tintje meegeven voor de 
leerlingen. Voor ouders/verzorgers kan dat in coronatijd niet fysiek, maar we hopen dat u digitaal 
aanwezig zult zijn op donderdag 16 december via MS Teams!    
 
MS Teams 

U krijgt binnenkort via het e-mailadres van ouder1 (in voorkomende gevallen ook ouder 2), zoals dat in 
Magister staat, een uitnodiging voor het bijwonen van de presentatie van uw zoon/dochter via Microsoft 
Teams. Als u op juiste tijd op de link van deze e-mail klikt, kunt u de presentatie live volgen. Zet a.u.b. 
uw eigen geluid en beeld uit, zodat het niet afleidt bij het presenteren.    

Meesterwerkfestival 5 havo & 6 atheneum 

Het Meesterwerkfestival van 5 havo en 6 atheneum dat gepland stond op 15 december wordt 
verplaatst. De voorlopig nieuwe datum is woensdag 2 februari. U ontvangt meer informatie middels 
een brief van de organisatie. Die bestaat dit jaar uit leerlingen.  

MAD 4 atheneum     

In navolging van de havo 4-klassen eerder dit schooljaar, hebben inmiddels ook onze atheneum 4-
clustergroepen van kunst & informatica de module MAD (Media Art & Design) opgestart. Tijdens twee 
dinsdagmiddagen (2 november en 23 november) zijn leerlingen met informatica, kunst of beide vakken 
in het eindexamenpakket, gezamenlijk aan de slag gegaan.  
 
MAD daagt leerlingen uit om zowel de overlap als de grenzen van de vakgebieden kunst/design en 
informatica/robotica te verkennen. In dit eerste, huidige blok is hierbij het thema “Licht” het 
vertrekpunt. Om inspiratie op te doen, zijn de leerlingen op 2 november in groepen naar het atelier van 
kunstenaarscollectief Werc op bezoek geweest. Werc bedenkt innovatieve, artistieke licht-oplossingen 
op het snijvlak tussen techniek en moderne kunst.  
 

https://reitdiep.sharepoint.com/:b:/s/KOPlein/EWK_3Qb8rKBIjvkIPyLhvjwBQLDIGtcDVDtcSFqgByZZTw?e=OWC05F
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Leerlingen gaan in dit blok samenwerken om mooie, nieuwe, slimme, verrassende en revolutionaire 
ideeën te ontwikkelen en ze vervolgens in de lessen verder uit te werken tot eindproducten. Deze 
worden gepresenteerd op de derde en laatste MAD-middag van dit blok op MAD-dinsdagmiddag 21 
december.  
 
 

 
Impressie van MAD 

 

Belangrijke data 

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

https://kamerlinghonnes.nl/nieuws/agenda/

