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Inleiding
Dit is het laatste Ouderbulletin van het schooljaar 2021-2022. Ook de ouders/verzorgers van de
nieuwe eerste klassen krijgen dit Ouderbulletin. Voor jullie een extra warm welkom. Ik hoop dat de
school jullie brengt, wat je ervan verwacht. In dit bulletin staat de informatie die nodig is om het
komend schooljaar goed te kunnen starten. Kijk ook naar onze nieuwe Schoolgids, die binnenkort
online komt te staan. Ondanks het bijzondere jaar, hebben we weer mooie examenresultaten gehaald.
Daar zijn we best trots op.
Voor de leerlingen is een welverdiende vakantie begonnen. Ik hoop dat u als ouder(s)/ verzorger(s)
samen met uw kinderen een goede vakantie hebben en de dingen doen waar u energie van krijgen en
gelukkig van wordt. Namens alle medewerkers wens ik een ieder een welverdiende en gezonde
vakantie!
Jos van Eyk, rector

Start nieuwe schooljaar
Aan het einde van het schooljaar bereiden we ons voor op het
komende schooljaar. De mentoren en leerlingcoördinatoren zijn
enthousiast bezig met de plannen voor de introductiedag(en). Het
beloven leuke dagen te worden.
We verwachten alle leerlingen op dinsdag 30 augustus weer op
school. Deze week heeft u een brief met meer informatie over de
introductie ontvangen. Deze brieven staan op de website en zijn
hieronder weergegeven:
Klas 1
Klas 2
Klas 3
Klas 4
Klas 5
Klas 6

Klas 1
Klas 2
Klas 3A
Klas 4A
Klas 5A
Klas 6A

Klas 3H
Klas 4H
Klas 5H

Klas 3TL*
Klas 4TL*

* = inclusief info over het 3T-kamp en de 4T reis.
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Schoolgids
De schoolgids voor het schooljaar 2022-2023 is klaar! De
laatste versie staat op onze website en is bereikbaar via:
•

https://kamerlinghonnes.nl/schoolgids/

In augustus volgt een update, waarbij met name de
personeelslijst wordt aangevuld met contactgegevens van
de collega's die vlak voor de vakantie zijn aangenomen.

Teamleiders en Leerlingcoördinatoren
Komend schooljaar bestaat de schoolleiding uit onderstaande
personen. (Voor de contactgegevens, zie de schoolgids.), de
rector en vier teamleiders:
−

Rector:

Jos van Eyk

−
−
−
−

Teamleider onderbouw:
Teamleider vmbo-tl 2-4:
Teamleider havo 3-5:
Teamleider atheneum 3-6:

Hilde Bakker
Erwin Keun
Marjolein Bos
Henriëtte ten Bloemendal

In elk team is er een leerlingcoördinator die na de mentor
het eerste aanspreekpunt is voor vragen van ouders en leerlingen over leerlingzaken:
−
−
−
−

Leerlingcoördinator onderbouw:
Leerlingcoördinator vmbo-tl 2-4:
Leerlingcoördinator havo 3-5:
Leerlingcoördinator atheneum 3-6:

Mireille Luth
Eric Dok
Mart Huls
Vivian Robben

Klassenindeling
…
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Roosters
….

Examens en diploma-uitreiking
Over de examenuitslag zijn we zeer tevreden. Alleen het vmbo-tl bleef dit jaar wat achter, na een hele
goede start, verleden jaar. Hieronder staan de slagingspercentages:
Afdeling

Totaal aantal lln

Geslaagd

Geslaagd

vmbo-tl
havo
vwo

69
101
67

60
98
64

87%
97%
96%

De geslaagden hebben dit jaar
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Lekker blijven sporten in de zomervakantie?
Dat kan, ook bij jou in de buurt! Bslim organiseert deze zomer voor iedereen die daar zin in
heeft een heleboel leuke sportieve activiteiten. Op onderstaande posters vindt u hun aanbod.
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Belangrijke data
De belangrijkste data alsook de vakantiedata voor het nieuwe
schooljaar (komen weer te) staan op onze website:
https://kamerlinghonnes.nl/nieuws/agenda/
https://kamerlinghonnes.nl/vakanties/

Tot slot
Het schoolgebouw is van 21 juli tot en met 23 augustus gesloten vanwege de zomervakantie. Zie ook
de melding op de website.
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