
Ouderbulletin  

22-23 nr. 02 | 7 oktober 2022  
 
 
 
 
 
 

 
K a m e r l i n g h  O n n e s  Ou d e r b u l l e t i n  P a g i n a  1 

 
 
 
 
 

Inleiding 

Hierbij Ouderbulletin 2 van dit schooljaar. U kunt lezen over veel maatschappelijke thema’s die ook bij 
ons op school spelen of aan bod komen: zuinig zijn op (geleende) spullen, dus boeken kaften en bij de 
gevonden voorwerpen kijken; veiligheid (voorlichting HALT over wapens en geweld en een corona-
update); respect en elkaar niet (online) pesten met voorstellingen over dit thema. En tal van 
activiteiten die we organiseren om ons onderwijs nog aantrekkelijker te maken. Veel leesplezier!  

Boeken | Kaften & naam + klas op de voorkant!  

Zoals elk jaar ontvangen onze leerlingen hun boeken in 
bruikleen. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen mee te 
geven dat ze zuinig moeten zijn op hun spullen. Ook op de 
boeken die ze voor school gebruiken. Daarbij hoort dat ze de 
boeken netjes kaften. Wij constateren echter dat een deel van 
de leerlingen dit nog niet gedaan heeft. Daarom vragen wij u 
om het er met uw kind over te hebben, waarom het belangrijk 
is om zuinig te zijn op hun spullen (zoals boeken) en ze niet als 
wegwerpartikelen te behandelen.   
Daarnaast komen we verschillende dure boeken tegen die rondzwerven door de school. Vergeten in 
een tas te stoppen na het studeren? Het is heel handig om op de voorkant even je naam en klas te 
zetten, zodat je het boek wat je in bruikleen hebt kunt terugvinden bij de gevonden voorwerpen. Dat 
scheelt aan het einde van het jaar weer geld aan Van Dijk betalen voor niet ingeleverde boeken!  

 ~ zie een van de instructievideo’s boeken kaften 

Gevonden voorwerpen 

Naast boeken worden er ook bankpassen, sleutels, oortjes en 
tal van (dure) kleding gevonden. Het bijzondere is, dat de 
stapel gevonden voorwerpen alleen maar groeit. Leerlingen 
komen zelden wat ophalen.  
 
Tip: zet je naam in zoveel mogelijk zaken en kleding, zodat je 
het kunt terugvinden. Eens per twee maanden brengen we de 
gevonden voorwerpen naar een goed doel! Dus wees er snel 
bij om zaken die je kwijt bent weer op te halen!  

https://www.youtube.com/watch?v=xsAwNiQDvNY
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Overzicht ondersteuning en inhaalvoorzieningen 

Hieronder staat een overzicht van alle inloopspreekuren:  
voor vakondersteuning, voor  proefwerkinhaaluren, het 
inhaaluur voor PO’s (Praktische Opdrachten) en de 
huiswerkcafé ‘s.  
 
De huiswerkcafé ‘s zijn nieuw dit jaar en per onderwijsteam 
georganiseerd met docenten van het betreffende team, die de 
leerlingen kennen. Het zijn laagdrempelige uren waar 
leerlingen die thuis moeilijk tot huiswerk maken komen of verleden jaar op sommige vakken 
onvoldoende stonden naar toe kunnen gaan om in een goede sfeer bezig te zijn met (het plannen van) 
hun maak- en leerwerk.  Per team liggen de accenten wat anders, aansluitend bij de doelgroep.  
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Mentorouderavond & Ouderpanel 

Op 21, 22 en 28 september hebben we de ouders van de 
verschillende klassen weer op school mogen ontvangen. Op de 
mentorouderavond stond de kennismaking met de mentoren 
en de ouders/verzorgers van klasgenoten centraal. Naast deze 
kennismaking werd de belangrijkste informatie over het 
komend schooljaar gepresenteerd. Zo kwamen belangrijke data 
over de Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) en 
Programma’s van Toetsing (PTO/PTA) aan bod. Ook konden 
ouders zich bij de mentor opgeven voor het Ouderpanel. We 
streven naar 1 ouder per klas. Als u zich nog wilt opgeven dan kan dit via Marjan van Dijken: e-mail: 
m.van.dijken@o2g2.nl.  
 
De PowerPoints van mentorouderavond zijn te vinden via de downloadpagina van de website.  

Week van de veiligheid & Wapen inleveractie You Choose 

In de week van 10 t/m 14 oktober is de week van de veiligheid. 
Het centrale thema in 2022 is gedigitaliseerde/cyber-
criminaliteit. De gemeente Groningen heeft scholen gevraagd 
in deze week, net als verleden jaar, deel te nemen aan de 
wapen inleveractie 2022.  
  
Voorlichting Wapens en Geweld van Halt voor klas 3 

Als school hebben we ervoor gekozen om in deze week een 

voorlichting Wapens en Geweld van bureau Halt aan te bieden aan de derde klassen. Hier hoort een 
leskaart bij die zal worden besproken.  De les Wapens en geweld richt zich op de zorgelijke trend 
rondom wapenbezit onder jongeren. In deze voorlichting leren jongeren over de risico’s en gevolgen 
van wapenbezit en -gebruik en worden hen handelingsperspectieven aangereikt. 

  
Rol ouders 

Het is belangrijk dat ouders hun rol pakken door het gesprek aan te gaan over wapenbezit. Er is een 

ouderbrief beschikbaar waarin ouders informatie vinden over de actie en wat ouders kunnen doen 
om het gesprek met hun zoon of dochter te voeren.  
 
You Choose  

Om het steekwapenbezit onder jongeren terug te dringen, is de gemeente Groningen in maart dit jaar 
gestart met de bewustwordingscampagne YouChoose (zie youchoose.nl/groningen). Youchoose zal dit 
jaar zorgdragen voor de communicatie rondom de wapeninleveractie. Stukje uit de tekst van de 
website:  
Heb jij of ken je mensen met een mes op zak? Heb je er weleens aan gedacht om een mes mee te 
nemen? Grote kans dat als je een mes bij je hebt, dat je 'm ook gaat gebruiken. Bedenk dat dit 
vreselijke risico's met zich meebrengt. Voor jezelf, maar uiteraard ook voor anderen in jouw omgeving. 
Check op deze pagina waarom je dat mes beter thuis laat en beter aan de slag gaat met jouw talenten 
en skills. #YouChoose #ShowSkills #ShowSkillsNotKnives 

mailto:m.van.dijken@o2g2.nl
https://kamerlinghonnes.nl/downloads
https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/week-van-de-veiligheid
https://www.halt.nl/halt-op-school/voorlichting-wapens-en-geweld
https://voorlichting-beheer.halt.nl/app/uploads/2022/05/Informatieblad-Wapens-en-geweld-ouders.pdf
https://www.youchoose.nl/groningen
https://youchoose.nl/groningen/risicos-gr
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Thema-avond | Pubers en Social Media 

Tijdens de ouderavond met het thema Pubers & Social Media 
op maandag 3 oktober kregen we antwoord op moeilijke 
vragen betreffende dit onderwerp. Klaartje Schüngel van 
SocialmediaIMPACT nam de ouders mee in het sociale media 
gebruik van de meeste pubers.  
 
De expertise van Klaartje vanuit de wetenschap, ervaring in 
het vakgebied en als moeder zorgde ervoor dat alle 
aanwezigen geboeid waren en zich begrepen voelden. Er is 
een goede indruk van de digitale wereld van middelbare 
scholieren gegeven. Er was ruimte voor vragen en praktische tips voor thuis.  
 
We kijken terug op een zinvolle en inhoudelijk goede avond waarbij ouders en school samen 
optrekken in het begeleiden van een puber in deze digitale (soms lastige maar ook kansrijke) wereld. 
Via deze link is er alsnog informatie te krijgen van de avond. 

Jaar 1 | voorstelling #Onderhuids 

Tijdens de ‘week tegen pesten’ kwam Theater de Steeg de 
voorstelling #onderhuids op school spelen voor alle 
brugklassen. In de theatervoorstelling probeert Charlie te 
achterhalen waarom ze gepest wordt. Hoe is het begonnen?  
 
Waarom overkomt haar dit? Had ze het kunnen voorkomen? 
Had iemand kunnen ingrijpen? Wie dan, en hoe? Uiteindelijk 
komt de hulp uit onverwachte hoek. 
 
Het was een confronterende, aangrijpende voorstelling met gelukkig ook een gezonde dosis humor. De 
mentoren hebben na afloop de voorstelling nabesproken met de leerlingen tijdens de mentorles.  
 

Jaar 2 | voorstelling Geh@ckt 

Voor de tweede klassen speelde Theater de Steeg de 
voorstelling Geh@ckt. In Geh@ckt zagen de leerlingen de 
stoere, knappe Tessa. Op school is ze populair, ze heeft 
verkering met één van de coolste jongens en is beste vriendin 
met Leila. Na een ruzie zet Leila uit woede een sexy foto van 
Tessa op Instagram. Als de ruzie de volgende dag is bijgelegd, 
lukt het niet meer de foto van internet te halen. Hij is 
inmiddels al honderden keren gedeeld…  
 
En de gevolgen blijken veel ernstiger dan Leila kon overzien. Tessa houdt zich groot, maar ze wordt 
door iedereen buitengesloten en veracht. Hoe moet ze hier in hemelsnaam een eind aan maken? 
Een voorstelling over kritisch en veilig gebruik van (social) media en vooral over het fenomeen sexting: 
het verzenden/ontvangen van seksueel getinte teksten, foto’s en filmpjes. Ook de leerlingen uit de 
tweede klassen hebben de voorstelling nabesproken met de mentor tijdens de mentorles.  
 

https://www.socialmediaimpact.nl/
https://www.socialmediaimpact.nl/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-Tips-ouderavond-Pubers-en-Social-Media.pdf
https://www.theaterdesteeg.nl/voorstelling/onderhuids/
https://www.theaterdesteeg.nl/voorstelling/onderhuids/
https://www.theaterdesteeg.nl/voorstelling/gehackt/
https://www.theaterdesteeg.nl/voorstelling/gehackt/
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Voorbereiding corona 

Om in te kunnen spelen op het coronavirus wordt er in het 
onderwijs vanaf deze week landelijk gewerkt met een systeem 
van vier kleuren (fasen). Bij elke kleur hoort een vaste set 
afspraken en maatregelen. De overheid heeft een voorzet 
gegeven van de acties die we per kleur als school moeten 
ondernemen. Vanuit het bestuur van Openbaar Onderwijs 
Groningen en op onze school is hier de ervaring van de 
afgelopen jaren aan toegevoegd. Hierdoor kunt u erop 
vertrouwen dat we zijn voorbereid en alert blijven op de 
nodige acties rondom het coronavirus.  
 

In deze brief hoort u van ons hoe dit werkt op onze school. 

4T biologie | Excursie Aqua zoo  

De examenleerlingen biologie uit 4T zijn afgelopen vrijdag 
23 september naar Aqua zoo geweest. Nadat vorig jaar deze 
excursie door hun biologiedocenten (mevrouw Betjes en 
meneer Den Enting) is opgezet, werd deze dit jaar succesvol 
herhaald. Ook deze lichting heeft een gezellige en leerzame 
dag gehad. De leerlingen kregen een opdrachtenboekje mee 
die ze moesten doorlopen terwijl ze het park verkenden. Dit 
opdrachtenboekje bevatte vooral opdrachten rondom het 
hoofdstuk ‘Gedrag’. Daarnaast was er de ruimte voor wat vrije 
tijd waarin de leerlingen over het water konden dobberen in een bootje of een snack konden scoren in 
het restaurant. Naast het leuk hebben, was deze dag ook een PTA onderdeel. Dat houdt in dat het 
gemaakte werk ook meetelt voor hun examencijfer. We hebben gezien dat doorzetten en 
samenwerken in deze groep uitstekend verloopt. Hiervoor krijgen de leerlingen grote complimenten. 
We hopen dat ze over een aantal jaren nog eens met plezier terugdenken aan deze dag. Wij in ieder 
geval wel! 
 

 

https://o2g2.sharepoint.com/:b:/s/KamerlinghOnnesDocumenten/EWG0lSTbxV5HibYgDcYxrYYB5t0lAjr49RqR4uQJhYZXsA?e=rB16bI
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De tegemoetkoming voor reiskosten (voor minima) 

Heeft u een laag inkomen en kunt de reiskosten voor uw kind 
niet betalen? Dan kan het Studiefonds misschien helpen. U 
kunt nu uw aanvraag indienen voor het schooljaar 
2022/2023. Bekijk voor een toelichting ook het filmpje. 
 
Voor wie? 

De regeling geldt voor inwoners van de hele provincie 
Groningen. 

Let op: als je in de gemeente Groningen woont zijn er andere regelingen. Overzicht op de website van 
de gemeente Groningen. 
Ouders van kinderen jonger dan 18 jaar die opleidingen volgen via internationale schakelklassen (ISK), 
vmbo, havo of vwo, kunnen een aanvraag indienen voor tegemoetkoming in de reiskosten. 

Ouders van kinderen van 16 of 17 jaar die student zijn op het mbo, kunnen een aanvraag indienen 
voor tegemoetkoming in de studiekosten. 

Voorwaarden 

U moet aan de volgende twee voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het 
Studiefonds. Daarnaast is in veel gevallen maatwerk mogelijk. 
  

1. Hoogte inkomen 

Heeft u een tijdelijke of vaste baan of ontvangt u een uitkering? Dan mag uw inkomen niet hoger 
zijn dan in deze tabel is aangegeven. Voor het schooljaar 2022/2023 kijken we naar het bruto 
(gezins)inkomen in 2021. 
 
2. Voorwaarden scholieren (middelbare school): 

• Hij/zij woont in een gemeente in de provincie Groningen, met uitzondering van de gemeente 
Groningen. 

• Hij/zij is jonger dan 18 jaar. 
• Hij/zij leerling op vmbo, havo of vwo. 
• Het Studiefonds vergoedt 75% van de reiskosten tot maximaal € 1.650. 
• Het Studiefonds vergoedt geen studiekosten voor de scholier. 
• De afstand van huis naar school is minimaal 10 kilometer. 
• De opleiding moet in principe in de provincie Groningen zijn. 

 
U doet een aanvraag 

U kunt hier de subsidie online aanvragen. Wilt u liever een schriftelijke aanvraag doen? Bel dan met 
het Studiefonds, telefoon: 050 - 316 43 21. 
 
Hulp bij aanvraag 

Heeft u vragen? Of wilt u hulp bij het aanvragen van de subsidie van de brugfunctionaris van het 
Kamerlingh Onnes? Mail naar de brugfunctionaris. 

 

~ Nicole Houkes (n.a.houkes@o2g2.nl), brugfunctionaris Kamerlingh Onnes 

  

https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/wonen-en-welzijn/studiefonds-2019/2020/filmpje-studiefonds/
https://gemeente.groningen.nl/extras-en-regelingen-voor-mensen-met-een-laag-inkomen
https://gemeente.groningen.nl/extras-en-regelingen-voor-mensen-met-een-laag-inkomen
https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/wonen-en-welzijn/studiefonds-2022/2023/
https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/wonen-en-welzijn/studiefonds-2022/2023/
tel:0031503164321
mailto:n.a.houkes@o2g2.nl
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KO-LAB op het Kamerlingh Onnes   

Het KO-Lab gaat in oktober weer van start! Begin oktober 
stonden er in de ochtend- en middagpauze promotie-
kraampjes bij de hang-out. Leerlingen konden zich daar 
opgeven. Dat kan ook via een QR code naar een Forms-link. 
Hieronder de informatie die wordt gedeeld op de website en 
in Itslearning.  
 
Het KO-Lab 

Ben je creatief? Houd je van zelf maken of optreden? Geïnteresseerd 
technologie? Kies wat je zelf wil in het KO-LAB: werken met de 3D-printer, 
zingen, toneel spelen, iets maken met de lasersnijder, schrijven, een robot 
leren programmeren, leren solderen, een stop-motion maken, fotograferen. 
Heb je aanvullende vragen dan kun je die stellen bij één van de hieronder 
genoemde docenten.  
 

→ Geef je op via Microsoft Forms (volg de link of scan de QR code) 
 
  
Aanbod KO-Lab  
  
KO-Lab Makerspace  
Heb je een gaaf idee? Heb je altijd al een…. (vul zelf in) willen bouwen met de 3D-printer, lasersnijder 
of met hamer en zaag? Kun je nog niet programmeren, maar wil je wel eens werken met arduino’s, 
microbit en robot? Het KO-Lab makerspace is the place to be/build/make! KO-Lab makerspace is een 
open lab, je bedenkt en bepaalt zelf wat je maakt. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor dure 
materialen.  
 
Data: Het is op woensdagmiddagen (12-10, 9-11, 7-12, 1-3, 5-4, 10-5 en 7-6) van 15.00 uur tot 19.00 
uur, uiteraard eten we tegen 17.30 uur even een broodje knakworst. Lokaal 245.  
  
Contact: Heb je vragen of wil je meedoen, vraag dan de heer Van der Schans of mail naar 
elab-ko@o2g2.nl.  
  
KO-Lab Music    
Het KO-Lab Music bestaat uit de schoolband en het schoolkoor. Ook dit schooljaar gaan de schoolband 
en het schoolkoor weer van start. Lijkt het je leuk om in een band te spelen of in een koor te zingen? 
Geef je dan nu op!  
 
Schoolkoor  
Er wordt om de week op de donderdagmiddag gerepeteerd op school met het hele koor. Thuis oefen 
je je eigen partijen en tijdens de koorrepetities bouw je ervaring op met (meerstemmig) zingen in een 
groep.  
 
Schoolband  
Er wordt om de week op de donderdagmiddag gerepeteerd op school met de voltallige band. Thuis 
oefen je je eigen partijen en tijdens de bandrepetitie bouw je ervaring op hoe het is om in een band te 
spelen. Je leert wat jouw rol is als bandlid en de functie van jouw instrument.  
Verschillende stijlen binnen de pop & rock muziek zullen voorbijkomen. De bedoeling is om live-
optredens te verzorgen tijdens (school)activiteiten.  
   
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BtdZ69gBGUy087pJtDEEnQy0EZhpVDVGqcD6289VJFJUODVYRUw3TExJME9NUFJLU0NEWFhVVFVETS4u
mailto:elab-ko@o2g2.nl


 
 

 
 
K a m e r l i n g h  O n n e s  Ou d e r b u l l e t i n  P a g i n a  8 

Audities  
De audities voor de schoolband vinden plaats in de week van 10 oktober. Enige speelervaring op een 
instrument is een voorwaarde. Voor het zingen in het schoolkoor heb je geen ervaring nodig. Je kan je 
aanmelden voor de volgende instrumenten: * drums * elektrische gitaar * basgitaar * toetsen/piano * 
zang * blaasinstrumenten *  
 
Data: Iedere donderdag het 7e uur schoolkoor/schoolband. Lokaal: 120 
 
Contact: Mocht je meer informatie willen of wil jij je aanmelden, mail dan naar mevr. Hommema, 
docent muziek, w.hommema@o2g2.nl   
   
KO-Lab Toneel  
Wil jij op maandagmiddag toneelspelen? Kom bij KO-Lab Toneel! Improviseren, spelen met teksten en 
het publiek leren boeien, we doen het allemaal!  
 
Data: Iedere maandag het 7e uur. Lokaal 120.  
 
Contact: Vragen of aanmelden kan via mevr. Durkstra, docent theater, e.durkstra@o2g2.nl  
  
KO-Lab Young Artists 
Een club jonge kunstenaars die kunstzinnige activiteiten doen in en buiten school. Meedoen als je kan 
en wil. Bepaal samen wat je wil gaan doen en hoe vaak: open atelier middag, kunstenaarsbezoek, 
workshops schilderen of 3D pen of wat jij graag zou willen? En exposeren natuurlijk van wat er 
gemaakt is! Soms onder schooltijd, soms na school. Iedereen kan meedoen. Let op de affiches in de 
school! We hebben ook een groepsapp.  
 
Data: De activiteiten zijn in principe op diverse maandagmiddagen vanaf 15.00 uur maar ook andere 
dagen en tijden zijn mogelijk afhankelijk van de activiteit. Lokaal 119.  
 
Contact: Begeleiding door de heer Kuiper en door experts van buiten de school. Meld je aan 
via:  j.kuiper@o2g2.nl  
 
KO-Lab Chronicle  
Houd jij van schrijven, (strip)tekenen, fotograferen, websites bouwen of vormgeven? Doe dan mee aan 
de KO-Lab Chronicle! De Chronicle is een (digitale) schoolkrant vóór en door jullie, de leerlingen van 
het KO. Wil jij erbij zijn?   
 
Data: nader vast te stellen, voorlopig woensdagmiddagen het 7e uur. Lokaal 106. 
 
Contact: Vragen en aanmelding bij mevrouw Roest: m.roest@o2g2.nl.   
  
KO-lab Open Podium  
Wil jij je talenten laten zien aan medeleerlingen en belangstellenden? Sta je graag op een podium of 
heb je plankenkoorts, maar wil je het oefenen? In de categorie muziek, dans, toneel, cabaret, 
beeldend, et cetera kun jij je creatieve kunsten laten zien op het KO-lab Open Podium.  
 
Data: wellicht 23 december 2022 3e en 4e uur en in ieder geval ’s avonds 23 februari 2023!   
 
Contact: Voor vragen of verdere informatie, kun je terecht bij mevr. De Lange of mevr. Hommema:  

b.delange@o2g2.nl of bij w.hommema@o2g2.nl   

 

mailto:w.hommema@o2g2.nl
mailto:e.durkstra@o2g2.nl
mailto:j.kuiper@o2g2.nl
mailto:m.roest@o2g2.nl
mailto:b.delange@o2g2.nl
mailto:w.hommema@o2g2.nl
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4vmbo-tl | Tsjechië-reis 

In de derde lesweek zijn we met de examenleerlingen van 4T 
naar Tsjechië afgereisd. Doel van de reis was elkaar beter te 
leren kennen en kennismaken met een andere cultuur en 
natuur. Na een goede reis konden de leerlingen kwartier 
maken in de sobere maar schone hostelkamers op een 
verlaten berghelling in het Ertsgebergte.  
 
Het was een vol en actief programma in een prachtig 
landschap met een kompastocht, klimmen en abseilen, raften 
en een klimpark op hoogte met een reuzenswing. Ook kregen we een indrukwekkende rondleiding bij 
voormalig concentratiekamp Theresienstadt (Terezin) en brachten we een bezoek aan Praag.  
 
Vrijdagochtend vroeg kwamen we moe maar voldaan terug. We kijken terug op een zeer geslaagde 
reis waarbij er veel gelachen is en er nieuwe vriendschappen zijn gesloten.  

 

Belangrijke data 

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

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

