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Inleiding 

Aan het begin van dit nieuwe schooljaar informeren wij u graag over het verloop van de eerste 
schoolweek en over enkele aanpassingen die dit schooljaar gelden. Wij willen u vragen dit bulletin 
goed door te lezen.  
We zijn het schooljaar gestart met gezellige en zonnige introductie-activiteiten voor alle klassen en 
inmiddels zijn de lessen ook alweer gestart. Het was leuk iedereen weer op school te mogen 
begroeten. We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad en wensen de leerlingen en 
medewerkers veel succes in het nieuwe schooljaar! 

Boeken 

Eerder deze week ontving u bericht over de schoolboeken. Bij 
onze leverancier Van Dijk is helaas in de vakantie een fout 
gemaakt met het verwerken van leerlingenlijsten en 
bestellingen. Daardoor hebben veel leerlingen pas laat hun 
boeken gekregen en in sommige gevallen nog helemaal niet. 
Ons is verzekerd dat de fout is hersteld en dat de boeken in de 
komende week zullen worden uitgeleverd. 
Heeft u vragen over de levering van schoolboeken, dan kunt u 
terecht bij mevrouw Dut via emailadres m.dut@o2g2.nl 
 

Ziekmeldingen: nieuw emailadres en graag ook betermelden! 

Met ingang van dit schooljaar is het e-mailadres waarop u 

ziekmeldingen kunt doorgeven aangepast. Het melden gaat in 

het vervolg via een e-mail naar 

absentie.kamerlinghonnes@o2g2.nl. Dit e-mailadres staat ook 

op de contactpagina van onze website. Natuurlijk kunt u de 

melding ook telefonisch doorgeven via 050-3210610 of via de 

Magister app. 

Wij willen u vragen uw kind zodra hij of zij terug is op school 

ook weer beter te melden. Wij weten dan dat we uw zoon of 

dochter weer in de klas kunnen verwachten. 

mailto:m.dut@o2g2.nl
mailto:absentie.kamerlinghonnes@o2g2.nl
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Roosters 

In de zomervakantie wordt een rooster gemaakt voor het 
nieuwe schooljaar. Dat is ook dit jaar gebeurd. We hebben 
echter bij de start van het schooljaar gemerkt dat helaas een 
aantal zaken niet goed is gegaan, met name in havo 4. Ook in 
andere jaarlagen zijn er enkele zaken in het rooster die we niet 
wenselijk vinden of niet kloppen.  
We hebben besloten een nieuw rooster en klasindeling voor 
havo 4 te maken. We weten dat dit grote impact heeft voor de 
leerlingen. Dit geldt natuurlijk voor leerlingen in havo 4 die soms andere klassen krijgen, maar ook 
leerlingen in andere klassen krijgen soms andere lesroosters.  
 
Tot en met 16 september werken we met het huidige rooster dat gepubliceerd is in Magister. Vanaf 19 
september zullen we werken met een aangepast basisrooster.  

Schoolfotograaf en schoolpas 

Donderdag en vrijdag is zoals elk jaar de schoolfotograaf weer 
langsgekomen voor de klassenfoto’s en de pasfoto’s voorin 
Magister. Voor leerlingen die er niet waren, is a.s. dinsdag nog 
een mogelijkheid om op de foto te gaan. U krijgt ook weer een 
setje foto’s die u kunt kopen toegestuurd. Dit is geen 
verplichting. De fotograaf heeft een verwerkingsovereenkomst 
met onze stichting en houdt zich aan de AVG regels.  De 
nieuwe schoolpassen worden vanaf dit jaar gemaakt door de 
schoolfotograaf en komen iets later dan we gewend waren.  

Meesterwerk 5H en 6A  

In het examenjaar havo en atheneum werken de leerlingen 
aan hun Meesterwerk, ook wel bekend als het 
profielwerkstuk. Leerlingen werken hieraan tot en met 
december. We vinden het belangrijk dat leerlingen een 
onderzoek doen waar ze echt blij van worden. Zo hadden we 
afgelopen leerjaar een korte film die de Nationale 
Kunstbendeprijs won, een leerling die een lichtscherm van 
algen had gemaakt en een leerling die zelf een kookboek had 
gemaakt. Heel verschillende dingen dus. We dagen leerlingen echt uit om er iets leuks, leerzaams en 
moois van te maken.  
 
Voor de zomer was er een eerste inspiratiebijeenkomst. Direct op de eerste lesdag van dit schooljaar, 
woensdag 31 augustus, was er daarom een vervolg op de inspiratiebijeenkomst. Leerlingen hadden 
tussentijds kunnen nadenken over een goed idee. Komende maandag, 5 september, pitchen de 
leerlingen hun idee aan de docenten. Eind september gaan de leerlingen inhoudelijk aan de slag met 
hun begeleider. We hopen dat we weer mooie onderzoeken en projecten zullen zien. We zijn heel 
benieuwd. 
 
Op donderdag 15 december is het Meesterwerkfestival. Noteert u die datum vast in de agenda?  
N.b. Voor 4 vmbo-tl is de PWS presentatie op woensdag 14 december.  
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Introductie 

In het begin van het schooljaar zijn het de verschillende fasen van de groepsvorming die de aandacht 
verdienen. Om te zorgen dat de klas elkaar leert kennen en een hechte groep wordt met een goed 
leerklimaat, verzorgen we onze introductiedagen. Hieronder per jaarlaag een indruk van de 
verschillende activiteiten.  
 

Brugklassen 

Voor de brugklassen bestond het introductieprogramma uit 
twee dagen. Dinsdag kwamen de leerlingen op school en na 
een korte start vertrokken ze op de fiets naar Harkstede. Hier 
hebben de leerlingen sport- en spelactiviteiten gedaan die in 
het teken stonden van kennismaken met elkaar en de 
mentoren.  
 
Woensdag hebben de leerlingen het introductieprogramma op 
school vervolgd, waarbij de nadruk lag op kennis maken met 
de school, de medewerkers en uiteraard verder met de klas en de mentoren. Rond de middag is het 
programma afgesloten met een barbecue. Hoewel het voor sommige leerlingen best spannend was 
om dinsdag te beginnen, was de sfeer tijdens de twee introductiedagen heel gemoedelijk en fijn en 
zagen we de brugklasleerlingen donderdag ontspannen en met een lach op hun gezicht binnenkomen 
voor de eerste echte lessen.  
 
Tweede klassen 
Klas 2 is dinsdag, samen met de mentor(en), begonnen met 
kennismaken en groepsvormende activiteiten. Daarnaast 
werden er T-shirts versierd voor de middagactiviteit: de 
meerkamp.  
 
Op het sportveld stonden diverse activiteiten klaar waarbij de 
stormbaan voor de meeste leerlingen het favoriete onderdeel 
was. Woensdag was de eerste échte schooldag voor de 
leerlingen van de tweede klas.  
 
 
Derde klassen havo en atheneum 
3 havo begon het jaar ontspannen op school. Natuurlijk werd 
de vakantie besproken, maar sommige leerlingen kwamen ook 
in een nieuw klas. Best spannend. Daarna gingen de leerlingen 
naar Kardinge om te bowlen en lunchen. Al met al een 
ontspannen start van het schooljaar.  
 
3 atheneum heeft het begin van het schooljaar gevierd bij 
Binnenpret. De activiteiten vonden daar plaats in een 
gemoedelijke, enthousiaste sfeer.  
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Bovenbouw vmbo-tl 
3T is als bovenbouw klas op introductiekamp geweest naar 
Kropswolde. De fietstocht met vragen onderweg en het tent 
opzetten was goed te doen met prachtig weer. Daarna 
volgden twee dagen met sport en spel, waaronder 
vaardigheidspellen, kanoën en vlot bouwen en uiteraard een 
nachtspel in het bos.  
 
De vierde klassen vmbo-tl hadden een korte intro bijeenkomst 
op school en gingen even chillen bij DOT op het terras. Ze gaan in de week van 12 september naar 
Tsjechië om elkaar beter te leren kennen en om cultuur en natuur op te snuiven van dit mooie land.  
 
Bovenbouw havo 
De vierde klassen havo begonnen hun ochtend op school, 
samen met de mentoren. In de vierde klassen worden nieuwe 
klassen samengesteld en komen ook veel nieuwe leerlingen 
van andere scholen of vanuit het vmbo of atheneum. Na de 
kennismaking gingen de leerlingen naar Kaap Hoorn aan het 
Paterswoldsemeer. Na wat sportieve activiteiten op het strand 
was er een lekkere lunch. Verdere kennismaking in havo 4 zal 
over een paar weken zijn in Berlijn. Tijdens die week staat ook 
het kennismaken centraal.  
 
De vijfde klassen havo gingen na een korte introductie over het examenjaar op de fiets naar Garnwerd. 
Op de fiets werd gezellig bij gekletst over de vakantie. Ook in Garnwerd was daar tijdens de lunch ook 
voldoende tijd voor.  
 
Bovenbouw atheneum 

Atheneum 4 heeft geklommen onder begeleiding van de mentoren bij Bjoeks. Ook zij zullen over een 
paar weken een week naar Berlijn gaan om aldaar verder te werken aan de groepsvorming en passant 
nog wat cultuur op te snuiven. Er werd volop geklauterd, waarbij vele (hoogte)angsten werden 
overwonnen. Hoogtepunt was toch wel dat leerlingen zich van “grote” hoogte naar beneden lieten 
slingeren. Na anderhalf uur klimmen, zijn we terug naar school gefietst waar we de ochtend hebben 
afgesloten met pizza’s. Het was een geslaagde introductie!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atheneum 5 is met de mentoren naar Teuntje de Slak aan het Paterswoldsemeer geweest. Daar waren 
genoeg mogelijkheden voor allerlei activiteiten in het water en hebben ze goed gebruik gemaakt van 
het prachtige weer. Atheneum 6 begon de introductiedag serieus met de jaarplanning, toetsweken en 
alle belangrijke zaken die in een examenjaar op je af komen. Daarna volgde ontspanning tijdens de 
lunch bij DOT. 
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Brugfunctionaris 

Mijn naam is Nicole Houkes en ik ben brugfunctionaris op het 
Kamerlingh Onnes. Deze functie op het Kamerlingh Onnes is ontstaan 
uit het project SWAS, samenwerken aan schoolsucces.  
 
Voor sommige mensen is het begrip ‘brugfunctionaris’ bekend. Op 
verschillende basisscholen in de stad Groningen zijn er namelijk 
brugfunctionarissen. Sinds een aantal jaar is deze functie ook op een 
aantal middelbare scholen gekomen.  
 
Een brugfunctionaris kijkt mee over de schouders van diegenen die dat nodig hebben met als doel dat 
er geen (voornamelijk financiële) belemmeringen moeten zijn om mee te kunnen doen. Kortom, wij 
denken mee als er (geld)zorgen zijn.  
 
De middelbare school brengt veel kosten met zich mee, meer dan de basisschool. Een fietsreparatie, 
een laptop en WiFi thuis, reiskosten, kosten voor sporten buiten school, huiswerkbegeleiding, 
betaalregelingen voor schoolexcursies en dergelijke, daar zijn allerlei potjes en regelingen voor. En die 
potjes verschillen per gemeente. Het is soms moeilijk om door de bomen het bos te zien. Daar kan de 
brugfunctionaris bij helpen.  
 
Het is lastig om over armoede te praten en er is veel schaamte.  En in deze tijd krijgen steeds meer 
mensen hiermee te maken. Hoe sneller u aan de bel trekt; hoe sneller een brugfunctionaris iets voor u 
kan betekenen. U kunt mij mailen, maar ook appen.  
 
Menstruatieproducten 

Op school hebben wij gratis maandverband en tampons voor onze meiden én voor zussen en moeders. 
In samenwerking met het Armoedefonds bieden wij dit aan.  
 
Hoe werkt dit? 
In de mediatheek staat een kleine voorraad ‘’pak-klare producten’’.  Dit staat in de witte kast naast de 
balie. Oftewel: op het moment dat het nodig is, kan uw dochter een product pakken.  
 
Maandvoorraad thuis 
Maar dat is niet alles. U kunt ook een (neutraal) tasje met een maandvoorraad krijgen voor uw 
complete gezin. Om dit te krijgen, heb ik wat informatie van u nodig: 

• Naam van moeder (voor op label aan het tasje)  
Wilt u graag tampons/ maandverband of een combinatie? 
Voor hoeveel gezinsleden heeft u producten nodig? 

 
U kunt mij dit appen en u krijgt een melding wanneer het tasje klaar staat in de kast in de mediatheek.  
 

Hartelijke groet van 
 

Brugfunctionaris Kamerlingh Onnes 
Nicole Houkes 

n.a.houkes@o2g2.nl 
06-20 98 21 58 (di t/m vrij) 

 
 

  

https://kamerlinghonnes.nl/swas/
mailto:n.a.houkes@o2g2.nl
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Extra ondersteunende voorzieningen voor leerlingen 

Leerlingen hebben nog steeds te kampen met de gevolgen van 
de lockdowns en andere maatregelen in het kader van de 
bestrijding van corona. Daarom bieden we ook het komend 
schooljaar een scala van ondersteuningsactiviteiten. Hieronder 
volgt hiervan een overzicht. 
 
Vakondersteuning  

Voor de vakken waar vakondersteuning het meest gewenst 
was door leerlingen, zal in het schooljaar 2022-2023 ondersteuning in de vorm van inloopspreekuren 
worden georganiseerd. Deze zullen worden verzorgd door onze eigen docenten. Leerlingen hoeven 
zich hier niet van tevoren voor op te geven. Het gaat om de vakken Nederlands, wiskunde, Engels, 
geschiedenis en natuurkunde. Deze uren zullen op de laatste uren van de dag worden ingeroosterd, 
zodat deze voor zoveel mogelijk leerlingen toegankelijk zijn. Wanneer deze uren zijn, zal zichtbaar zijn 
in het rooster van de leerlingen in Magister.  
Naast vakondersteuning organiseren we ook een taal- en rekenatelier voor brugklasleerlingen. Na 
afname van een diatoets taal of rekenen kan een leerling uit de brugklas worden ingedeeld bij het taal- 
of rekenatelier. Dit wordt door een aantal docenten Nederlands en wiskunde verzorgd. Wanneer dit 
het geval is, zal ook dit zichtbaar zijn in het rooster van de betreffende leerling in Magister.  
 

Inloopspreekuren vakondersteuning 
Nederlands Maandag 7 José Achterhof 108 Maandag 8 Marieke Boven 109 

Wiskunde Maandag 7 Jan vd Schans 209 Maandag 8 Martijn Kop 209 

Donderdag 7 Hans Nahumury 209 Donderdag 8 Martijn Kop 209 

Geschiedenis Vrijdag 7 Siger Riddersma 241 Vrijdag 8 Siger Riddersma 241 

Engels Maandag 8 Gerrit Reijnders 139 Woensdag 7 Marije Oosterbaan 138 

Natuurkunde Woensdag 8 Chris Bax 044    

Dit rooster kan nog veranderen door roosterwijzigingen 
 

 

Taal- en rekenateliers 
Nederlands Maandag 6 Martine Baarsma Maandag 7 Durkje Porte 

Donderdag 7 Marjolein van Dijk   

Engels Woensdag 7 Tineke Hoomans   

Wiskunde Maandag 7 Bert Brink Woensdag 7 Hans Nahumury 

Dit rooster kan nog veranderen door roosterwijzigingen 
 
 
Structuurlessen: Huiswerkcafé  

In 2022-2023 willen we de structuurlessen voortzetten, maar dan meer in de vorm van een 
voorziening waarbij leerlingen de mogelijkheid hebben op school huiswerk te maken in een rustige 
omgeving. We noemen deze voorziening Huiswerkcafé. 
In elk team zijn twee docenten beschikbaar die huiswerkbegeleiding voor de leerlingen in dat team 
verzorgen. Ook deze uren worden aan het eind van de dag gepland.  
Op deze momenten kunnen leerlingen die thuis moeilijk aan het werk komen rustig onder begeleiding 
hun huiswerk maken. Daarnaast kunnen docenten leerlingen verplicht naar deze huiswerkuren sturen, 
als blijkt dat de leerling zijn/haar huiswerk niet of onvoldoende maakt of leert.  
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Huiswerkcafé 
VMBO-tl Woensdag 7 106 Vrijdag 1 Gideon Anjema 106 

 Maandag 8 106 Donderdag 8 Martine Baarsma 106 

Tha1-ha2 Woensdag 7 238 Vrijdag 7 Reidse de Boer 042 

 Maandag 7 130 Donderdag 7 Anna Schwill 040 

H3-5 Dinsdag 1 238 Woensdag 1 Gerrit Reijnders 238 

 Donderdag 1 238 Vrijdag 1 Frits Hofstra 238 

A3-6 Donderdag 6 045 Donderdag 7 Esther van Arend 045 

 Vrijdag 6 127 Vrijdag 7 Victor Fransisco Bermudez 127 

Dit rooster kan nog veranderen door roosterwijzigingen 
 
Tutoring  

In schooljaar 2022-2023 is er weer de mogelijkheid om een tutor aan te vragen. Dit zijn ouderejaars 
leerlingen die onderbouwleerlingen helpen bij een bepaald vak.  
 
Daarnaast is er ook een aantal maatregelen, waar alle leerlingen mee te maken zullen hebben. 
 
Verbeteren studievaardigheden  

Leerlingen van alle afdelingen bleken behoefte te hebben aan ondersteuning bij het verbeteren van 
studievaardigheden. Bij de executieve functies ‘doorzetten’ en ‘plannen’ was deze behoefte het 
sterkst. Hiertoe is ingezet op coaching door de mentor. Om naast reguliere leerlinggesprekken 
structureler begeleidingsgesprekken te kunnen voeren is de facilitering voor het mentoraat in alle 
klassen uitgebreid. Voor iedere klas zijn 60 extra klokuren beschikbaar gesteld. (Bij gedeeld mentoraat 
ieder 30 uur). Ook is op dinsdag het 6e uur in alle klassen tijd gereserveerd in het rooster in de vorm 
van een extra mentormoment. Op die manier is extra ruimte gemaakt om coachinggesprekken te 
voeren.   
 
Feedback versterken  

Een effectief middel om leren in de vaklessen te verbeteren is het geven van gerichte feedback. In dat 
kader is het traject Leren Zichtbaar Maken ingezet. Een aantal docenten heeft facultatief individuele 
coaching gekregen. In 2022-2023 wordt dit voortgezet in de vorm van training voor docenten op het 
gebied van didactisch coachen. 
 
Extra uren wiskunde en Nederlands in examenklassen  

Bij wiskunde is in de examenklassen havo en vwo een extra uur aan de lessentabel toegevoegd. Dit uur 
is bedoeld om leerlingen die dat nodig hebben in een kleinere groep door de eigen docent te kunnen 
begeleiden. Voor Nederlands geldt ook een uitbreiding van het aantal lessen met een extra uur in 6A.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben kunt u natuurlijk 
altijd terecht bij de mentor.  
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Regels voor isolatie bij Corona 

Hopelijk zijn de invloeden van Corona dit jaar minimaal, maar 
we kunnen niet uitsluiten dat er leerlingen en medewerkers 
zullen zijn die ook dit jaar Corona oplopen. Daarom hieronder 
nogmaals de belangrijkste regels voor isolatie. 
 
U heeft klachten die passen bij corona (ook als u een 
boosterprik heeft gehad of hersteld bent langer dan 8 weken 
geleden) 

 

• Blijf thuis als u (milde) klachten heeft die passen bij het coronavirus. Doe altijd een 
zelftest. Ook als u volledig gevaccineerd bent, een boosterprik heeft gehad, of eerder 
corona heeft gehad.  
o Is de uitslag van de zelftest of de GGD negatief? Dan mag u weer naar buiten. 
o Is de uitslag van de zelftest of GGD positief? Blijf dan thuis en ga in isolatie. 

• Na contact met een positief getest persoon is het van belang om: 
o Extra alert te zijn bij coronaklachten. 
o Direct te testen bij coronaklachten.  

➢ Is de uitslag van de zelftest of de GGD negatief? Dan mag u weer naar 
buiten. 

➢ Is de uitslag van de zelftest of GGD positief? Blijf dan thuis en ga in isolatie. 
 
Isolatie bij klachten: 
 

• U gaat minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie. U telt vanaf het moment dat u 
klachten kreeg. Dat is dag 0. 

• U kunt na 5 dagen uit isolatie als u 24 uur lang geen last meer heeft van 1 of meer van 
deze klachten:  

➢ koorts; hoesten; keelpijn; benauwdheid; neusverkouden. 
 
Isolatie zonder klachten 
 

• U gaat 5 dagen in isolatie. U begint met tellen vanaf de datum van de test. Dat is dag 0. 

• Krijgt u tijdens de isolatie toch klachten die horen bij corona? Dan begint u opnieuw met 
tellen vanaf de dag dat u klachten krijgt. Dat wordt dan dag 0. U blijft minimaal 5 dagen en 
maximaal 10 dagen in isolatie.  

• U kunt na 5 dagen uit isolatie als u 24 uur lang geen last meer heeft van 1 of meer van 
deze klachten:  

➢ koorts; hoesten; keelpijn; benauwdheid; neusverkouden. 

Belangrijke data 

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

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/situaties-wel-of-geen-gebruik-zelftest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/situaties-wel-of-geen-gebruik-zelftest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test
https://kamerlinghonnes.nl/nieuws/agenda/

