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Inleiding  

We zijn heel blij dat in school bijna alle beperkingen zijn verdwenen die er vanwege corona waren. Het 
is een verademing ook op de gangen weer lachende gezichten van leerlingen te kunnen zien nu de 
mondkapjes niet meer gedragen hoeven te worden. Ook kunnen weer meer bijzondere activiteiten 
worden georganiseerd zoals sportdagen en stages.  Dat hebben we allemaal erg gemist. Hopelijk 
neemt het aantal zieken nu ook verder af en krijgen we weer wat rust en regelmaat terug in school. Dit 
is nog niet helemaal het geval. Leerlingen en docenten worden nog positief getest en moeten in 
isolatie. Gelukkig zijn de verschijnselen minder heftig in veel gevallen. Wegens ziekte is dit 
Ouderbulletin een week later gepubliceerd dan gepland. 
 
Op dit moment houdt de oorlog in Oekraïne iedereen natuurlijk erg bezig. Bij sommige kinderen 

merken we dat het geweld en de dreiging veel indruk maakt en hen bezorgd maakt. Wij proberen hen 

zo goed mogelijk te ondersteunen daar waar mogelijk aandacht aan de situatie te besteden in de 

lessen. 

 
Gelukkig zijn er ook mooie en leuke dingen te melden. In dit bulletin kunt u lezen over wat er in onze 
school in de afgelopen weken is gebeurd en wat er in de komende weken in de planning staat. 

LO | Bolderwand 

In de gang naar de gymnastiekzalen heeft een aantal 
veranderingen plaatsgevonden. Het publicatiebord is 
beschilderd, kluisjes zijn of worden voorzien van een sportieve 
poster. En als klap op de vuurpijl is er een bolderwand 
aangebracht. 

  
In de week voor de krokusvakantie zijn er al veel 
leerlingen geweest die de wand geprobeerd 
hebben. In de wandelgangen hoor je soms al: 
“Ik zie je bij de klimwand!” Canoa Haverkort, Bart Stolvoort en Cheyenne ter Veen uit 
Havo 5 hebben bij dit project, in het kader van hun Meesterwerk, het voortouw 
genomen. Vooral namens de leerlingen van het Kamerlingh Onnes willen we deze 
toppers ontzettend bedanken voor hun creativiteit en inzet. Door hun enthousiasme 
en doorzettingsvermogen is de gang straks een verlengstuk van de gymzalen en 
kunnen leerlingen ook in de pauze lekker bewegen. 
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PR | ouder gezocht die mee wil denken! 

Voor de komende tijd en het volgende schooljaar zijn we op 
zoek naar een (of twee) ouder(s) met kennis en ervaring in de 
Public Relations. Dit om mee te sparren over de PR van de 
school en hoe we die kunnen verbeteren.  
 
Mocht dit uw werkterrein zijn en u het leuk vinden uw kennis 
te delen met de school en als sparringpartner te fungeren, dan 
houden we ons aanbevolen! Info en opgave kan bij Erwin 
Keun via e.keun@o2g2.nl of het telefoonnummer van de 
school. 
  

Brugklassen | Game On biedt leerlingen een kijk op de wereld  

Is gamen tijdverspilling? Wat zijn de Game Changers door de 
jaren heen? Wat is er veranderd in de rol van vrouwelijke 
personages in games? Deze vragen hebben de brugklasleerlingen 
onderzocht en beantwoord tijdens de expositie van de grootste 
speelbare collectie ter wereld. Om te vieren dat het alweer 50 
jaar geleden is dat Computer Space uitkwam, de eerste 
commerciële videogame ooit, is in Forum Groningen de grote 
internationale tentoonstelling Game On te zien.  
 
Na een korte instructie van de rondleider, stortten de leerlingen zich vol overgave op het aanbod. Met 
veel enthousiasme speelden ze games uit bijvoorbeeld de jaren 80, zoals Pac-Man.  
De verschillen met de games van tegenwoordig waren duidelijk merkbaar. Zo is het onmogelijk om via 
een touchscreen een game uit vroegere jaren te spelen ….  
 
De rondleiding duurde een uur, maar daar hadden de leerlingen niet genoeg aan. Ze waren bijna de 
zaal niet uit te krijgen: met moeite namen ze afscheid van de games die ze graag  hadden willen 
uitspelen. Ook kregen ze de kans om via een speurtocht het gebouw te ontdekken.  
 
Beste brugklasleerlingen: bedankt voor het enthousiasme en de nieuwsgierigheid waarmee jullie 
games uit allerlei tijdperken hebben gespeeld en geanalyseerd. Game On was een niet te missen 
ervaring. 
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2 vmbo-tl | LOB bezoek aan Werkman VMBO 

Maandag 14 februari 2022 zijn de leerlingen van 2 vmbo-tl in het kader van 
LOB naar het Werkman VMBO aan de Kluiverboom geweest. De leerlingen zijn 
praktisch bezig geweest bij twee workshops van een uur om zich te oriënteren 
binnen de werkvelden die uiteindelijk in het MBO gekozen kunnen worden.  
 

Het was een leuke en leerzame middag:  
Bij ‘Bijzondere Keuken’ hebben de leerlingen in tweetallen 
spaghetti gemaakt. Een dader opsporen via een portofoon 
bij ‘Geüniformeerde Dienstverlening’ bleek lastiger dan 
gedacht. Tijdens ‘Sport en Organiseren’ is er een pittige 
fittest afgenomen. Uitleg over de levensfasen van kinderen 
kwam aan bod bij ‘Welzijn, Kind en Jongeren.’ En voor de leerlingen die veel met 
hun uiterlijk bezig zijn is er tijdens ‘Uiterlijke Verzorging’ gewerkt aan het 
onderhoud van de nagelriemen en zijn de nagels in allerlei kleuren gelakt. 
 

3 vmbo-tl | Nieuw stagedata          

Langzaam mogen we gelukkig weer meer doen buiten de 
school.  Daarom hebben wij besloten om de stage van 3V door 
te laten gaan en wel op maandag 30 mei en dinsdag 31 mei!  
 
De leerlingen naar hetzelfde stageadres kunnen, hoeven geen 
nieuw stageformulier in te leveren. Geef dit wel door aan je 
mentor. Gaan zij naar een ander adres, dan kunnen zij bij de 
mentor of decaan een nieuw stageformulier krijgen.  Wij 
hopen op leerzame en leuke dagen! 

5H & 6A | Meesterwerkfestival 

Het Meesterwerkfestival zit erop! Op woensdag 16 februari 
vanaf een uur of vier voelde je de spanning op de eerste etage 
en de lokalen beneden al wat stijgen, maar wat hebben onze 
leerlingen het weer goed gedaan. Van het herinrichten van de 
gang naar de gymzalen, tot het maken van bakboeken en 
duurzame woonwijken, alles kwam voorbij!  
 
Het meesterwerk is een nieuwe naam voor het 
profielwerkstuk (PWS) op havo en atheneum, waarbij ook meer ruimte wordt geboden aan een andere 
invulling van dit werkstuk. De organisatie van het meesterwerkfestival lag in handen van een groepje 
leerlingen. Ook zij hadden veel spanning, maar waren op de dag zelf erg goed voorbereid. Natuurlijk 
ging er wat mis met een laptop, instelling, uitnodiging of iets anders, maar ook zij hebben het knap 
gedaan. Binnenkort gaan we de nieuwe opzet van dit festival evalueren, om te kijken hoe we het 
volgend jaar weer kunnen verbeteren.  

  

 

 



 
 

 
 
Kamerlingh Onnes ouderbulletin Pagina 4 

Huishoudelijke mededelingen 

Tijdstip start (les)activiteiten 
Vanaf nu zullen we 8.15 uur aan houden als startmoment voor 
alle (les-)activiteiten het eerste lesuur. Dit voorkomt 
onduidelijkheid bij de deur bij “het welkomstcomité” over wie 
wanneer begint. We vinden het prettig om met elkaar op tijd 
te beginnen.   

Jas aan in lokaal? 
Hoewel de meeste coronaregels gelukkig zijn afgeschaft, blijf het advies wel om goed te ventileren. 
Daarom kan het best fris zijn in het lokaal. Leerlingen mogen dus nog steeds hun jas aanhouden. De 
verwachting is dat dit bij stijgende temperaturen minder nodig zal zijn.   

Wijziging jaaragenda 10 (of 17) juni voor klas 1 en 2 
De sectie biologie heeft voor klas 1 en 2 een moment gepland voor hun veldwerkdag. Op deze dag zijn 
de leerlingen met biologie bezig en vervallen de overige lessen. Dit is op 10 juni. Omdat je bij veldwerk 
wel wat afhankelijk bent van het weer hebben we 17 juni als reservedatum gekozen. Op die manier 
hebben zo veel mogelijk bloeiende planten en ook een goede afstand tot de laatste proefwerkweek. 
Willen jullie daar rekening mee houden?  
 
Informatie over de afhandeling schoolexamens 
De examenklassen krijgen volgende week van de examensecretaris een boekje met bovenvermelde 
titel. Hierin staat alles wat zij moeten weten ter voorbereiding op het examen. Aan de orde komen: 

- Wanneer mat je deelnemen aan het centraal examen (bijvoorbeeld dat alle PTA onderdelen 
moeten zijn gedaan, er mag dus nergens meer ‘inhaal’ of ‘niets’ staan!) 

- Info over herkansen en inhalen van schoolexamenonderdelen 
- Het herexamen in één van de vakken die alleen een schoolexamen hebben en die beoordeeld 

worden met een eindcijfer, zoals maatschappijleer 
- Het berekenen van het gemiddelde SE cijfer wat samen met het CE cijfer meetelt voor het 

eindcijfer; 
- Alle belangrijke data die met het examen te maken hebben zoals controleren cijferlijsten SE, 

uitslagen eerste tijdvak en data van de diploma-uitreikingen.  
Een handig boekje dus. Vraag desgewenst even aan uw zoon/dochter of u mee kunt kijken! 
 

Belangrijke data 

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