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Inleiding 

We zijn alweer bijna aan het einde van dit kalenderjaar. Veel kinderen van groep 8 hebben 
kennisgemaakt met onze school. Er worden nog meer open lessen georganiseerd voor deze groep en 
de voorbereidingen van de open dagen zijn gestart. De eerste POP-gesprekken van dit schooljaar gaan 
weer plaatsvinden tussen de leerling, mentor en ouders. Meer hierover is te lezen in dit ouderbulletin. 
Ook zijn er weer verschillende activiteiten geweest in de afgelopen periode. Veel leesplezier! 

Scholenmarkt en open dagen 

Begin november stonden we op de scholenmarkt in de 
Euroborg. Leerlingen van groep 8 en hun ouders konden hier 
terecht voor een eerste kennismaking met de middelbare 
scholen. We hebben veel leuke gesprekken gevoerd met als 
gevolg dat we tijdens de voorlichtingsavonden in de derde 
week van november veel ouders en leerlingen hebben mogen 
verwelkomen voor een voorlichting over onze school. In 
december, januari en februari organiseren we opnieuw een 
serie open lessen en in januari en februari zijn de open dagen. Kortom: veel verschillende momenten 
voor groep 8 leerlingen om kennis te maken met onze school! 

Didactische week 

Een collega die meekijkt bij een andere collega, gesprekken 
over onderwijs, discussiepanels bestaande uit leerlingen en 
docenten; het gebeurde allemaal twee weken geleden tijdens 
de eerste didactische week van dit schooljaar. Alle collega’s 
gingen bij elkaar op lesbezoek om eens een kijkje in 
andermans keuken te nemen. Onderwijs maak je immers 
samen. Daarbij werd in het bijzonder gelet op of en zo ja hoe 
er werd gedifferentieerd in de les. Niet om te beoordelen maar 
om daarna met elkaar in gesprek te gaan over onderwijs en op die manier van elkaar te leren. Dinsdag 
15 november was er een speciale themamiddag over goed gedifferentieerd onderwijs. Hierbij gingen 
docenten en leerlingen in telkens wisselende samenstellingen met elkaar in gesprek aan de hand van 
een aantal vraagstukken betreffende differentiatie. Door het perspectief van de leerlingen mee te 
nemen hopen wij ons onderwijs beter te laten aansluiten op hun behoeften. Komende maand blikken 
we als team terug op deze middag en kijken we wat de volgende stap wordt om ons onderwijs nog 
beter vorm te geven. 
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POP-gesprekken 

Tussen 6 en 22 december zullen de eerste POP-gesprekken 
van dit schooljaar plaatsvinden. De POP-gesprekken zijn 
gesprekken tussen leerling, mentor en ouders en gaat over de 
ontwikkeling van de leerling. De leerling bereidt het gesprek 
voor tijdens de mentorlessen. De leerlingen van klas 2 t/m 5 
zullen de gesprekken voorbereiden in het programma 
Droomloopbaan. In dit programma vinden leerlingen een 
nieuwe voorbereidingsvorm voor de POP-gesprekken. 
Sommige leerlingen hebben hier vorig jaar al mee geoefend. 
Leerlingen van klas 1 bereiden de gesprekken schriftelijk voor 
in de mentorles. Daarvoor is een format beschikbaar. De mentor zal dit in de lessen uitgebreid 
doornemen.  
 
De mentoren zullen in overleg met de ouders afspraken plannen voor deze gesprekken. We kiezen dit 
jaar voor een hybride vorm: gesprekken kunnen zowel online plaatsvinden via Ms Teams als fysiek op 
school. In de week van 12 t/m 15 december is de school ook in de avond geopend voor gesprekken.  
 
 

Actie Voedselbank 

Nog even en dan is het jaar weer ten einde. In deze 
decembermaand willen we ook stilstaan bij mensen die wel 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We zamelen 
daarom in de week van 19 t/m 23 december de gehele 
week houdbare producten in voor de Voedselbank. 
Leerlingen kunnen hun van huis meegenomen producten 
t/m donderdag 22 december inleveren bij het 
inzamelpunt in de hal. De mentoren zullen in één van de 
mentorlessen aandacht besteden aan het goede werk 
dat de Voedselbank doet. We hopen dat we ook dit jaar 
samen weer een hoop producten kunnen overhandigen 
aan de Voedselbank. 
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EHBO-cursus voor leerlingen bovenbouw 

Het Rode Kruis geeft dit jaar weer een basiscursus EHBO voor 
geïnteresseerde leerlingen uit de bovenbouw. Uw kind krijgt 
na het volgen van deze cursus het Europees Erkend (EFAC) 
Rode Kruis certificaat waarmee ze twee jaar gecertificeerd 
EHBO'er zijn. 
 
Basiscursus 

In zes bijeenkomsten leert uw kind een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de 
hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen bij: 

• Hartstilstand: Reanimatie en gebruik Automatische Externe Defibrillator (AED) 

• Bewusteloosheid, verslikking 

• Brandwond, huidwond, bloeding 

• Hoofd- en wervelletsels 

• Vergiftiging 

• Pijn op de borstkas, beroerte 

• Letsel aan botten, spieren en gewrichten 

Naast theorie bestaat de cursus veelal uit het toepassen van het geleerde in de praktijk. Ook gaat uw kind 
oefenen met LOTUS-patiënten.  

 
Data basiscursus 

Elke dinsdagmiddag van 14:45 uur tot 16:45 uur. 

• 31 januari 

• 7, 14, 21 februari 

• 7, 14 maart 
 
Kosten 

De lessen zijn vrijwillig, maar heeft uw kind zich opgegeven, dan verwachten we dat hij/zij alle lessen 
volgt. De kosten voor de basiscursus is € 55,-. Dit is voor het cursusboek, de verbandmiddelen en het 
certificaat. Na aanmelding en plaatsing van uw kind ontvangt u een factuur van school.   
 
Aanmelding 

Er is per cursus plaats voor 12 leerlingen. Uiterlijk donderdag 22 december moet de aanmelding 
binnen zijn voor de basiscursus. De leerlingen worden op basis van volgorde van aanmelding geplaatst. 
Wees er dus snel bij, want  ‘vol = vol’. Wil uw kind deelnemen aan deze cursus, dan kunt u een mailtje 
sturen naar: m.van.dijken@o2g2.nl.  
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3 havo en 3 atheneum | ouderavond profielkeuze  

Op 15 november heeft de decaan de ouder(s) en/of 
verzorger(s) 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. 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. Op 16 en 17 
februari volgt ChecktheBizz. Tijdens deze ochtenden maken 
leerlingen alvast kennis met verschillende werkvelden en 
bedrijven. 

 

Stagedagen vmbo-tl 

2 vmbo-tl 
Dinsdag 15 en woensdag 16 november hebben de klassen 2T 
stagegelopen. Het doel was vooral om te voelen hoe het is om 
een hele dag op de werkvloer te zijn. Wat houden sommige 
beroepen in? Wat doe je allemaal? De leerlingen zijn met 
mooie verhalen teruggekomen, soms met de ervaring dat het 
beroep niet bij hen past en dat is ook goed. Dit helpt ook bij 
het maken van keuzes voor een vervolgopleiding.  
 
 
4 vmbo-tl 
Woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11 november waren de klassen van 4T op stage. Hierbij moesten 
leerlingen een stageadres zoeken wat past bij de profielkeuze of vervolgopleiding. We hebben 
gemerkt, dat het soms heel lastig was om een passend adres te vinden. Gelukkig is het voor de 
leerlingen gelukt om stage te lopen. Leerlingen liepen bijvoorbeeld stage op een lagere school, winkel, 
garage of een hotel. Veel docenten hebben een stageadres bezocht of gebeld. Wij kregen enthousiaste 
verhalen van begeleiders en mooie verhalen hoe de leerling op stage was. Het was vooral heel fijn om 
te horen, dat leerlingen een goede indruk hebben achtergelaten en dat zij voor een vervolgopleiding 
weer welkom zijn op dit stageadres. Hopelijk is de stage ok nuttig geweest voor de keuzerichting en 
vervolgopleiding. 
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Voorlichtingsavonden vmbo-tl 

Woensdag 16 november waren de voorlichtingsavonden voor 
ouders/verzorgers en leerlingen 2 vmbo-tl en 3 vmbo-tl. Er was 
een grote opkomst bij beide voorlichtingen. Tijdens de avond 
kregen ouders en leerlingen voorlichting over de keuzes die zij 
moeten maken, een vak kiezen, een v+ pakket of je profiel en 
vakken voor je examen. Via een PowerPoint werden er 
verschillende mogelijkheden en adviezen getoond. Alle ouders 
hebben de PowerPoint van deze avond gekregen via mail. 
Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u de decaan mailen om alsnog 
de informatie te ontvangen. Ook als er nog vragen zijn, kunt u 
dit mailadres gebruiken: m.baarsma@o2g2.nl. 
 

3 havo en 3 atheneum | lezing over Eerste Wereldoorlog 

Woensdagochtend 23 november was Jean-Paul de Vries op 
school te gast. Jean-Paul is eigenaar van museum Romagne  
14-18 in het noorden van Frankrijk nabij de stad Verdun, waar 
tijdens de Eerste Wereldoorlog heel hard gevochten is. Onze 
leerlingen uit 3 havo en 3 atheneum leren momenteel over 
deze oorlog en in het kader daarvan verzorgde Jean-Paul een 
lezing getiteld ‘De mens onder de helm’. Indrukwekkende 
verhalen die enthousiast werden gebracht, ondersteund door 
voorwerpen uit zijn eigen museum.  
 

 

3 havo en 3 atheneum | excursie Oldenburg 

Op de laatste dag van november hebben we voor het vak Duits 
met de leerlingen van 3 havo en 3 atheneum de kerstmarkt in 
Oldenburg bezocht. Na een koude, druilerige start vond 
iedereen al snel zijn weg op de Lambertimarkt. Net zoals in 
Leer was het nu weer de bedoeling om van de markt een 
videoreportage te maken, uiteraard wieder auf Deutsch. Met 
de aanwijzingen en verbeterpunten van de vorige keer op zak 
werd er hard gewerkt om tot een mooi resultaat te komen. 
Hier en daar werden er wat locals door de leerlingen 
vakkundig ondervraagd.   
 
Even waren de begeleiders zelfs in de veronderstelling dat er een reportage van Oog-TV gaande was, 
het bleek echter ook hier om de uiterst professionele aanpak van onze leerlingen te gaan, die ook qua 
apparatuur geen enkele moeite hadden gespaard. Er werden natuurlijk weer velerlei lekkernijen 
aangeboden die soepeltjes een weg vonden naar de hongerige magen van de bezoekers uit Groningen. 
Voldaan, tevreden, met gevulde tassen en een keur aan beeldmateriaal zijn we (of nou ja, de meesten 
van ons..) weer op tijd de bus ingestapt. We moeten nog even wachten, maar kijken met de ervaringen 
van Leer en Oldenburg al reikhalzend uit naar onze volgende, laatste excursie naar Bremen. 

mailto:m.baarsma@o2g2.nl
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4 havo | CKV theatervoorstelling Jonge Harten festival 

Woensdag 23 november zijn de 4 havo leerlingen naar de 
voorstelling “The  Memeing of Life” geweest.  
Dit (grappige) theaterstuk is onderdeel van het Jonge Harten 
festival. Een theater- en dansfestival dat jongeren meeneemt in 
onderwerpen die er bij jongeren toe doen. Voorstellingen die ze 
uitdagen om niet op safe te spelen. Soms ongemakkelijk, vaak 
herkenbaar, maar altijd reden tot gesprek. Het thema van Jonge 
Harten 2022 is ontwapening. ‘Choose your battles’ is de 
ondertitel.   
 
Een uitnodiging aan de leerlingen om de focus te leggen op dat 
wat voor hen echt waardevol en noodzakelijk is en te kiezen hoe 
ze die uitdaging vervolgens aangaan. Deze specifieke voorstelling 
gaat over de “rabbithole” dat het internet is. Vragen zoals, hoe kan het dat we zoveel absurde nonsens op 
het internet voorbij zien komen, Wat is PC (political correctness)? Hoe is een onnozele kikker de mascotte 
van extreemrechts kunnen worden? Hoe kan het dat generatie Z op donderdag voor het klimaat gaat 
betogen en vrijdag (politiek incorrecte) cringy memes deelt?; zijn allemaal de revue  gepasseerd.   
https://www.jongeharten.nl/programma/the-memeing-of-life/ 
 

4 atheneum | excursie Den Haag 

Op dinsdag 8 november zijn de leerlingen van 4 atheneum 
voor het vak maatschappijleer op excursie geweest naar 
politiek Den Haag. In het kloppend hart van de Nederlandse 
democratie kropen de leerlingen in de huid van een 
parlementariër en verdiepten zij zich, al wandelend door de 
historische binnenstad, in de verschillende aspecten van onze 
democratische rechtstaat. Als kers op de taart bezochten zij 
een goed gevulde Tweede Kamer waar menig politicus 
herkend kon worden. Deze mooie en leerzame dag was de reis vanuit het verre Groningen meer dan 
waard! 

5 atheneum | excursie Noorderlicht 

De leerlingen van 5 atheneum zijn begin november naar de 
fototentoonstelling 'Oekraïne: het pad naar vrijheid' geweest. 
De indrukwekkende expositie van Noorderlicht is te zien in de 
A-kerk en omvat zeer sprekende foto's rondom de 
geschiedenis en huidige situatie in Oekraïne.  
Leerlingen werden rondgeleid door Oekraïense studenten en 
konden met hen in gesprek over de foto's en hun thuisland. Er 
werden interessante vragen gesteld en er was veel respect voor de foto's.  
Na afloop kregen leerlingen een workshop cyanotypie en collage waarin ze hun beleving van de 
expositie konden verwerken. Daar zijn prachtige dingen uit voortgekomen die binnenkort in school te 
zien zijn. 

https://www.jongeharten.nl/programma/the-memeing-of-life/
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MAD (Media Art & Design) 

Donderdag 10 november is MAD weer begonnen. MAD is 10 
keer op donderdag het 5e en 6e uur. Leerlingen uit 4 havo en 
4 atheneum met informatica en/of kubv in hun pakket 
kunnen zich hiervoor op vrijwillige basis aanmelden.  
 
Leerlingen zullen in groepjes een marketingbureau vormen 
om een boodschap te promoten. Deze boodschap kan een commercieel belang dienen, maar het kan 
bijvoorbeeld ook een politieke campagne, een bewustwordingscampagne of een oproep voor een 
goed doel zijn. Leerlingen moeten nadenken hoe zijn hun boodschap het beste kunnen overdragen. 
Wat is de doelgroep? En hoe bereik je die het beste? 
  
We bestuderen verschillende campagnes en analyseren hoe daarbij media is ingezet. Wat werkt wel? 
Wat werkt niet? Er komen workshops over het ontwerpen van posters, het maken van filmpjes, het 
bouwen van websites, apps en het drukken van stickers/kleding. Daarna kiezen leerlingen zelf welke 
componenten geschikt zijn voor hun campagne en waar ze verder mee de diepte in willen. Het is 
belangrijk dat daarbij de producten goed op elkaar aansluiten. De producten moeten herkenbaar en 
coherent zijn. Het eindproduct zal bestaan uit de verschillende componenten die de leerlingen als 
marketingbureau hebben ontworpen.    
 

IBC (International Business College) 

Afgelopen donderdagmiddag is de groep IBC-leerlingen van het 
Kamerlingh Onnes op bedrijfsbezoek geweest bij FC Groningen 
BV. Tijdens de rondleiding door het stadion kregen de 
leerlingen een inspirerend verhaal te horen over het belang 
van het opbouwen van een zakelijk netwerk en de 
mogelijkheid die FC Groningen ondernemers daarbij 
biedt. Koen Janssen vertelde enthousiast wat de overgang van 
het Oosterpark Stadion naar de Euroborg daarin betekend 
heeft. De leerlingen luisterden aandachtig en keken hun ogen 
uit in verschillende skyboxen, de kleedkamers, de perskamer, 
de spelerstunnel én op het veld. Vanaf nu is de FC voor de leerlingen niet alleen meer die mooie 
voetbalclub, maar zien ze ook het bedrijf FC Groningen. Met een hoop nieuwe kennis en een telefoon 
vol foto’s keerden de jonge ondernemers terug naar school. 
 
 
 

  

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAItk54B2988HT7SsNEU7NC0HgdpZKqeD80
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Gratis sporten voor minima  

Heeft u een laag inkomen en kunt u geen contributie voor een 
sportclub betalen? Dan kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur u 
misschien helpen!   
 

Wat betaalt het Jeugdfonds Sport en Cultuur allemaal?  

• De contributie voor sportverenigingen   
• Sportabonnementen (bijv. fitness)  
• Maar ook bijvoorbeeld: toneel- en tekenlessen, cursussen fotografie, 

beeldhouwen, muzieklessen, enzovoorts.   

• Van alles wat nodig is om de lessen te volgen: voetbalschoenen, een blokfluit, etc.  
 

Een aanvraag doen  

Een aanvraag doen kan u helaas niet zelf. Maar… de brugfunctionaris van het Kamerlingh Onnes kan 
dat gelukkig wel!  
Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u de brugfunctionaris mailen of appen. Zij neemt (telefonisch) 
contact met u op om een aanvraag in te kunnen dienen.    
Het Jeugdfonds geeft aan ernaar te streven binnen 3 weken te laten weten of de aanvraag 
geaccepteerd is.   
 

En verder…  

De brugfunctionaris denkt graag met u mee als u geldzorgen heeft omtrent betalingen voor school of 
andere zaken. U kunt ook voor andere vragen altijd mailen en/of appen.  
  

Petra Pluis, brugfunctionaris (p.pluis@o2g2.nl | 06-20 98 21 58) 
 

Belangrijke data 

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

https://kamerlinghonnes.nl/agenda

