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Inleiding 

De eerste lange periode van het schooljaar 2022-2023 zit erop. Een welkome Kerstvakantie geeft ons 
allemaal even tijd om op te laden voor de volgende periode. De goede voornemens van 2023 bieden 
natuurlijk allerlei aanknopingspunten om eventuele steekjes die gevallen zijn snel weer op te pakken. 
Hopelijk vindt ook u tijd om even te ontspannen, te genieten in familiekring en wellicht ons 
ouderbulletin te lezen. 
 
Namens alle medewerkers fijne feestdagen toegewenst en een gelukkig nieuwjaar! 
 

Schoolgebouw in de spotlight  

In de kerstvakantie worden boven de twee ingangen (buiten bij 
lokaal 106 en bij lokaal 228) een banner geplaatst met de naam 
van de school en leerlingen erop.  
 
Onze vormgeefster “Vrolijk Verbeeld” heeft ze ontworpen en 
onze drukker RCG Grafimedia verzorgt de productie en 
plaatsing. De verlichting zal in week 2 worden geïnstalleerd 
door installateur Nusman. Hierdoor zal er wellicht wat overlast 
zijn wegens booractiviteiten. Dit proberen we tot een minimum te beperken.   
 
Door het plaatsen van deze banners wordt vanaf het Sleedoornpad en vanaf de Eikenlaan meer 
duidelijk dat het om het gebouw het Kamerlingh Onnes betreft en wordt onze fysieke zichtbaarheid 
vergroot.  
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Ouderpanel 

Donderdag 17 november is voor elk onderwijsteam het 
eerste ouderpanel van start gegaan. Na het rondje 
voorstellen werd het doel en de werkwijze van het 
ouderpanel uiteengezet: een klankbord voor de teams waarin 
we feedback krijgen over hoe de school thuis beleefd wordt 
en waar we informatie kunnen delen. De leden zitten zonder 
last of ruggespraak in het Ouderpanel. Er kwamen 
verschillende bespreekpunten naar voren, zoals de 
ervaringen over de eerste periode. Ouders zijn positief over 
de communicatie. Ook is het fijn dat er weer leuke activiteiten georganiseerd worden.  Ouders willen 
graag meer aandacht voor lesuitval en tussenuren. De opstartproblemen met de uitlevering van de 
boeken door Van Dijk en het rooster liggen gelukkig achter ons. 
 
Docenten zijn bezig met het verbeteren van de didactiek, leerdoelen en het evalueren van de 
leerdoelen zijn vorig jaar aanbod gekomen. Dit jaar komen leerdoelen en het reflecteren terug, 
daaraan wordt gekoppeld dat we meer differentiëren in de lessen. Ook gaan we proberen meer 
praktijk in de lessen te verzorgen. In de bovenbouw doen we dit al in havo/vwo bij IBC (het 
International Business College) en in het vmbo-tl bij het V+ programma. We maken nu een programma 
voor de onderbouw, in de ‘Junior Colleges’. Hier kan een leerling uit vier modules een keuze maken. 
We starten hiermee komend jaar in de brugklas (zie flyer op kamerlinghonnes.nl/Kennismaken). Er zijn 
verschillende mogelijkheden voor vakondersteuning. Per onderwijsteam is er een huiswerkcafé  
gestart. Er wordt tot nu toe weinig gebruik van gemaakt. We bekijken hoe we dit breder kunnen 
inzetten. In het rooster zijn vaste momenten voor leerlingen voor vakondersteuning. Zij kunnen 

vrijblijvend bij een docent van een bepaald vak binnen lopen en vragen stellen. Zie ons  overzicht 
ondersteuning en inhaalvoorziening  
 
De ouderpanels werden afgesloten met de rondvraag. Het volgende ouderpanel is 9 februari 2023. 

Aankondiging open dagen 

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkamerlinghonnes.nl%2Fcontentfiles%2Fkamerlinghonnes%2FDocument%2F22%2F21661.pdf&data=05%7C01%7Cm.van.dijken%40o2g2.nl%7C273a419b91bd447a7ae508dae197f4a8%7Ceb59d70601d84c19b4f3ba49b431049d%7C0%7C0%7C638070339994152857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kyk93LP5eOEjQg8Dp5RsfYPXw47Zr64p3sIo1avxpG4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/b-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fo2g2.sharepoint.com%2F%3Ab%3A%2Fs%2FKamerlinghOnnesDocumenten%2FEZBfHi93LpFEh-D-6su7-ugBr6Q6snPd953pQdR7N6dkMA%3Fe%3DYxYBCR&data=05%7C01%7Cm.van.dijken%40o2g2.nl%7C273a419b91bd447a7ae508dae197f4a8%7Ceb59d70601d84c19b4f3ba49b431049d%7C0%7C0%7C638070339994152857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=M3JMGGn3SDmFKUw4ZotEVrFR5a5Mh31vJ3xSL5ZKMIw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/b-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fo2g2.sharepoint.com%2F%3Ab%3A%2Fs%2FKamerlinghOnnesDocumenten%2FEZBfHi93LpFEh-D-6su7-ugBr6Q6snPd953pQdR7N6dkMA%3Fe%3DYxYBCR&data=05%7C01%7Cm.van.dijken%40o2g2.nl%7C273a419b91bd447a7ae508dae197f4a8%7Ceb59d70601d84c19b4f3ba49b431049d%7C0%7C0%7C638070339994152857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=M3JMGGn3SDmFKUw4ZotEVrFR5a5Mh31vJ3xSL5ZKMIw%3D&reserved=0
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Extra ondersteuning leerlingen havo 5 en atheneum 6 

Nu toetsweek 1 voor de examenklassen is afgerond en de leerlingbesprekingen achter de rug zijn, 
hebben wij naar de resultaten gekeken. Voor een aantal vakken zijn die resultaten lager dan gehoopt. 
Dat zou erop kunnen wijzen dat leerlingen na Corona nog steeds last hebben van achterstanden in die 
vakken en behoefte hebben aan extra ondersteuning.  
  
Daarom organiseren we voor havo 5 en atheneum 6 een aantal extra inloopspreekuren voor 
scheikunde, economie en Duits. Daarnaast zullen we voor Duits (atheneum 6) en bedrijfseconomie 
(havo 5) voor één van de lesuren in de week de leerlingen in twee groepen splitsen, zodat op dat 
moment meer aandacht kan worden gegeven aan de vragen van leerlingen. Hieronder volgt een 
overzicht voor welke vakken dit geldt en wanneer deze uren plaatsvinden.  
 
De extra inloopspreekuren en de splitsing van de klassen starten direct na de kerstvakantie. Voor de 
inloopspreekuren hoeven de leerlingen zich niet van tevoren op te geven en voor splitsing van het 
lesuur zien leerlingen in Magister welk lesuur zij worden verwacht.   
 

 Extra Inloopspreekuren vakondersteuning havo 5, atheneum 6 
Scheikunde Havo 5 Dinsdag 7 Lokaal 046 Halbe Spanjer 

Economie Havo 5 Maandag 7 Lokaal 228 Frank van den Beld 

Duits Havo 5 Vrijdag 3 Lokaal 205 Sabine Münch 

 
 

Extra lesuur met gesplitste klas havo 5, atheneum 6 
Bedrijfseconomie Havo 5 Vrijdag 3 Lokaal 230 Vrijdag 5 Lokaal 230 Herman Buigel 

Duits Ath 6 Dinsdag 
1 

Lokaal 240 Woensdag 7 Lokaal 130 Sabine Münch 

Dit is een extra lesuur, zodat de klas voor één uur in de week kan worden gesplitst. Dit lesuur geldt maar voor de 
helft van de klas. De andere helft blijft op het oorspronkelijke uur. 

 

Nieuwe printers  

Na ‘enige’ vertraging in verband met het wereldwijde 
chiptekort, komen in januari de nieuwe printers van Canon 
aan op school. We moesten ons de laatste tijd wat behelpen, 
omdat de oude printers aan het einde van hun levensduur 
waren en nogal eens wat kuren hadden.  
 
De planning is dat op 23 en 24 januari de printers worden 
geïnstalleerd. Deze dagen kunnen leerlingen niet printen. 
Daarna kunnen zij weer (met hun schoolpas) printen en werkt 
alles weer zoals we dat in het verleden gewend waren.  
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Paarse Vrijdag 

Elke tweede vrijdag van december is het Paarse Vrijdag, en zo 
ook op 9 december. Deze vrijdag is een dag die in het teken 
staat van steun betuigen voor de lhbti+-gemeenschap—en 
eigenlijk iedereen die niet binnen het plaatje van “normaal 
zijn” past. Afgelopen Paarse Vrijdag is er weer massaal paars 
gedragen, door zowel collega’s als leerlingen. Ook hebben 
leerlingen de school versierd, kon men hun nagels paars laten 
verven en werden er speciale cupcakes verkocht.  
Door op deze vrijdag paars te dragen, hebben we als school 
laten zien dat we lhbti-ers steunen en dat we staan voor een ieders recht om te zijn wie die wil zijn—of 
beter nog, wie die is. Helaas is het voor veel leerlingen nog moeilijk om echt zichzelf te zijn, maar het 
was fijn om te zien dat er veel paars gedragen werd. Namens de Gay-Straight Alliance op school, en 
alle leerlingen die zich voelen alsof ze niet “normaal” zijn, bedankt voor een fijne Paarse Vrijdag. 
Hopelijk wordt het volgend jaar weer een succes.  
 
 

SWAS | Wie Sinterklaas zegt, zegt surprises! 

Om ervoor te zorgen dat elke basisschoolleerling de kans heeft 
om een surprise te maken, heeft het Kamerlingh Onnes begin 
december de leerlingen van drie omringende basisscholen 
uitgenodigd. Deze leerlingen konden met hulp van onze eigen 
leerlingen werken aan een mooie surprise voor een 
klasgenoot. En behoefte was er zeker! In totaal waren er 
ongeveer 55 aanmeldingen vanuit de basisscholen.  
 
Op twee middagen waren de leerlingen welkom om onder 
het genot van wat lekkers aan de slag te gaan. We hebben 
veel creatieve ideeën voorbij zien komen, leerlingen die 
hebben doorgezet als het even niet lukte en mooie 
samenwerkingen tussen de leerlingen!  
 
Deze samenwerking tussen de basisschool en middelbare 
school draagt ook nog eens bij aan een zachte overgang 
tussen de scholen. We hopen volgend jaar weer succesvolle 
dagen te verzorgen voor de leerlingen! 
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KO-LAB | Open podium 

Donderdagavond 23 februari is het KO-LAB Open Podium. 
Muziek, dans, cabaret, beeldend, voor alle creatieve en 
muzikale podiumkunsten zal ruimte zijn. We zijn op zoek naar 
enthousiaste leerlingen die hun creatieve muzikale kunsten op 
het podium willen laten zien en horen. We hopen ook dat 
muzikale docenten zich aan zullen melden. Samen met je 
docent op het podium, fantastische herinneringen maken.  
Ook zijn we op zoek naar leerlingen die willen presenteren, 
leerlingen die achter de schermen willen werken en leerlingen 
die vooraf willen helpen decors maken/schilderen. Kortom, er 
is heel veel te doen om deze avond tot een succes te maken.  
 
Opgeven kan via de QR- code tot 10 februari (maar liefst zo 
snel mogelijk!).  Voor meer informatie:  Warda Hommema (muziek)- w.hommema@o2g2.nl & Bertha 
De Lange (M&T)- b.delange@o2g2.nl  
 

 
 
 

  

mailto:w.hommema@o2g2.nl
mailto:b.delange@o2g2.nl
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4vmbo-tl | PWS presentaties 

Woensdag 14 december zijn de presentaties geweest van het 
profielwerkstuk (PWS) van 4 vmbo-tl. Wat een feestje! Een 
grote opkomst van ouders en familie, daar zijn wij heel blij 
mee. De aanloop naar de presentatie was voor sommige 
leerlingen een hele klus. Een verslag samen maken, onderling 
afspraken maken, je aan afspraken houden, tijdsdruk, 
verslagen die opnieuw gemaakt moesten worden tot verslagen 
en presentaties die ineens verdwenen waren. Kortom voor de leerlingen een drukke tijd.  
 
Als docenten en begeleiders zijn we positief gebleven richting leerlingen en hopend dat het allemaal 
goed zou komen. Gelukkig hebben onze leerlingen laten zien hoe zij samen tot een mooie presentatie 
kwamen. We hebben veel verschillende onderwerpen gezien, van economie tot voetbal en tips 
hebben we gekregen bij de skin care presentatie. Na afloop kon iedereen napraten en bijkomen in de 
kantine met een hapje en een drankje. Het was weer een geslaagde avond. Wij zijn ongelofelijk trots 
op onze leerlingen die allemaal een mooie presentatie hebben gemaakt!   
 

5havo & 6atheneum | Meesterwerk presentaties 

Je hebt eindelijk je meesterwerkstuk klaar! Voor je ligt een 
prachtig verslag, je hebt eindelijk die gave podcast af, het 
multiculturele kleurboek wat je wou ontwerpen is helemaal 
klaar en geprint, de recepten voor je kookboek zijn gelukt, je 
film is opgenomen, de door jou ontworpen wereldkaart is af… 
En dan…  de presentatie. 
 
Afgelopen donderdag presenteerden de eindexamenleerlingen van het Kamerlingh Onnes hun 
werkstukken. Er werden echte doka’s (donkere kamers) ingericht voor het presenteren van films, er 
werden podcasts afgespeeld, presentaties voor ouders, vrienden en begeleiders gegeven en er werden 
complimenten uitgedeeld – heel véél complimenten!  
 
De presentaties werden niet alleen met behulp van een PowerPoint of Prezi gepresenteerd; er waren 
ook eigen gemaakte films, infographics, websites, zelf geschreven blogs en fotocollages! Zoveel 
creativiteit op één avond! De alternatieve manieren van presenteren vielen op en hebben 
waarschijnlijk ook veel leerlingen uit havo 4 en vwo 5 geïnspireerd die aanwezig waren. Zo kunnen zij 
alvast wennen aan volgend jaar, want zij zijn natuurlijk de volgende generatie die ons versteld mag 
laten staan van hun creatief talent.  Laten we ook zeker niet de leerlingen vergeten die samen met 
Willy Koning en Anneloes Betjes honderden (!!) heerlijke hapjes hebben gemaakt voor alle 
aanwezigen.   
 
Al met al een zeer geslaagde avond voor alle leerlingen en andere aanwezigen!  
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Winterwonderland feest Kamerlingh Onnes 

Na jarenlange afwezigheid, was het 16 december eindelijk 
weer zover; hét winterwonderland feest voor klas 3 tot en met 
6. Van het meezingen van Kraantje Pappie, het opwarmen bij 
de vuurkorven tot het maken van een prachtige foto bij het 
fotohoekje. Het is allemaal voorbij gekomen en de leerlingen 
én begeleiders hebben zichtbaar genoten.  

 
 
 

 
 

Franse filmmiddag 

Donderdag 22 december zijn 3 atheneum, 3 havo en de 
leerlingen van 3 vmbo-tl die Frans volgen naar de bioscoop 
geweest. Het was een oude traditie van de sectie Frans die we 
na de Corona jaren eindelijk mogen herpakken. Dit jaar 
hebben we de mooie film Envole-moi gezien. Een feel good 
verhaal die ons inderdaad een fijn gevoel heeft gegeven. De 
leerlingen hebben aan het einde een groot applaus gegeven. 
Wij hebben als school van Pathé een compliment gekregen 
voor de organisatie.  
 
Het is zeker iets dat we volgende schooljaar gaan herhalen, 
het was een ervaring pour s'envoler. 
 
Namens de sectie Frans: fijne feestdagen! 
 
 

Sportdagen  

Afgelopen week stonden de sportdagen op de planning. Van 
jaar één tot jaar vijf hebben de leerlingen gestreden om de 
beste klas, het beste team en MVP speler/speelster van de 
sportdag. We hebben niet alleen gekeken naar de beste 
sporter, maar ook hoe fanatiek en enthousiast de sporter was.  
 
Wij kijken terug op vier hele leuke, sportieve en geslaagde 
sportdagen. Deze dagen zijn georganiseerd door de BSM 
leerlingen van havo 4. Een groot compliment voor de leerlingen! 
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KUBV 4 & 5 atheneum | 1000 stemmen: NNO, Typhoon en de jongerentop 

De bovenbouwleerlingen van 4A en 5A met kunst beeldend 
(KUBV) in hun pakket hebben samen met 850 andere 
leerlingen uit het noorden van Nederland, meegedaan aan de  
projectdag ‘1000 stemmen’ op woensdag 7 december in de 
Oosterpoort in Groningen. Het thema was identiteit en 
uitsluiting.  
 
Dit gebeurde aan de hand van muziek van het NNO (Noord 
Nederlands Orkest) en rap/spoken word van Typhoon. 
Aansluitend deden de leerlingen mee aan de ‘jongerentop’ 
waarin ze hun stem konden laten horen. Ze gingen in gesprek met leerlingen van andere scholen over 
de vraag wie of wat hun identiteit bepaalt, waar en wanneer je uitsluiting ziet of ervaart, hoe je 
daarmee om kan gaan.  
 
Daarnaast hebben ze allerlei creatieve workshops gedaan waarin het thema van de dag op 
kunstzinnige wijze onderzocht werd. Het was een waardevolle, interessante en inspirerende dag: onze 
leerlingen gaven aan dat ze veel interessante gesprekken hebben gevoerd, ze waren onder de indruk 
van het klassieke concert en verrast door de combinatie met rap. In de komende weken werken ze 
onder leiding van de 4e-jaars student Jess Klootwijk verder aan het thema onder het motto: 'hoe stap 
ik buiten mijn bubbel'.  
 

 

Zie: schoolkade.nl/Kunstmenu/Vo/aanbod/aanbod/1000-stemmen   

 
 
 
 
 

 

https://www.schoolkade.nl/Kunstmenu/Vo/aanbod/aanbod/1000-stemmen
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Schoolse vaardigheden en een goed leerklimaat 

We hebben de afgelopen vier maanden geconstateerd dat de 
“schoolse vaardigheden” van leerlingen na corona nog niet op 
het gewenste peil zijn. Ook blijkt het moeilijker dan voor corona 
om onze basisafspraken na te laten leven door leerlingen:  “ja, 
maar…” en “waarom ik, die ander toch ook…”, is niet van de 
lucht.  
 
De norm om zonder gedoe de telefoons in de telefoontas te 
doen, de jassen niet mee te nemen in het lokaal, de juiste 
spullen bij je te hebben en huiswerk te leren en maken is niet voor alle leerlingen vanzelfsprekend.  
 
We willen vanaf 9 januari de nadruk leggen op deze drie leefregels.  De stelregel is dat de leerling die 
zijn zaakjes niet op orde heeft er last van moet hebben en niet de klasgenoten of de docent. In de traditie 
van pedagoog en onderwijskundige Peter Teitler (o.a. van het boek Lessen in orde) helpen 
schrijfopdrachten (al dan niet met handtekening van ouders), waarin het gewenste gedrag beschreven 
wordt!  Samen elke dag een beetje beter!  
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Schoolontbijt 

In tijden waar we met zijn allen meer betalen en uitgeven aan 
onze vaste lasten kan het soms ook zijn dat het niet lukt om 
onze kinderen met een volle maag of broodtrommel op school 
te krijgen. Het Kamerlingh Onnes vindt het belangrijk dat we 
elkaar helpen en ondersteunen waar dit mogelijk is. Wij willen 
daarom onderzoeken of het aanbieden van schoolontbijt een 
passende manier van ondersteuning zou zijn voor leerlingen 
en ouders.  
 
Op dit moment kan de leerling tussen 7.30 uur en 8.15 uur ontbijten of een ontbijt halen op het 
kantoor van de ondersteuning. Ook kan er een lunchpakket worden gemaakt in de ochtend. Wanneer 
u uw zoon of dochter hieraan wil laten deelnemen dan hoeft u uw kind hiervoor niet aan te melden. Ze 
zijn welkom op het kantoor in 007!  

Hulppakket gemeente Groningen 

Iedereen die moeite heeft met rondkomen of bijvoorbeeld 
met het betalen van de energierekeningen komt mogelijk in 
aanmerking voor het hulppakket van de gemeente Groningen.  
 
Het hulppakket bestaat uit eenmalige regelingen en informatie 
om inwoners de komende periode extra te ondersteunen.  
 
Meer informatie kunt u downloaden via de brochure hulppakket.   
 

SWAS | Financiële tips voor ouders 

Als brugfunctionaris heb ik contact met een heleboel organisaties die kunnen helpen bij financiële 
moeilijkheden. Ik stel hierbij graag twee initiatieven voor die voor u wellicht interessant kunnen zijn. 
 
Tip 1: de training Geld & Grip  

De gratis training Geld & Grip is voor de inwoners van de gemeente Groningen/Leeuwarden. De 
training duurt 7 weken en u kunt zichzelf voor de training aanmelden. 

 
Informatie over ‘Geld en Grip’ 

Herkent u dit? Alles wordt duurder en rondkomen wordt steeds lastiger voor u. U wilt al jaren sparen 
maar het lukt maar niet. U vraagt zich regelmatig af waar het geld nu weer heen is verdwenen. 
Doe dan mee met de GRATIS Geld & Grip training. Een interactieve en praktische training van 7 weken 
waarin u van alles leert over geld en omgaan met geld. Met als resultaat meer grip op uw geld. Al 300 
deelnemers deden mee. Wilt u meedoen? Dat kan als u in de gemeente Groningen of Leeuwaren 
woont. Iedereen is welkom. Het kost u niks. 
Kijk snel op www.geldengrip.nl/meedoen en meldt u aan. U mag ook altijd contact opnemen om u aan 
te melden of als u nog vragen heeft (bel/app 06-38900729 of mail naar groningen@geldengrip.nl. 
 
 

 

https://o2g2.sharepoint.com/:b:/s/KamerlinghOnnesDocumenten/EZsr6ovgEfNAmesWN57K8-gBaIhKwj54ItZ58NgHI8OImw?e=mKVU8A
http://www.geldengrip.nl/meedoen
mailto:groningen@geldengrip.nl
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Tip 2: persoonlijke begeleiding door een ervaringsdeskundige (Mobility Mentoring) 

Voor de wijken Beijum, Lewenborg, Selwerd is er kosteloos persoonlijke begeleiding door een 
ervaringsdeskundige van Mobility Mentoring. Het ondersteuningsteam of brugfunctionaris van het 
Kamerlingh Onnes kunnen met u kijken of u hiervoor in aanmerking komt. Ook het WIJ-team kan u 
hiermee helpen. Deze drie partijen kunnen u aanmelden. Het doel van dit project is om in alle rust te 
werken aan een toekomst zoals u die graag voor u en uw familie wilt. Er zal aandacht zijn voor waar 
jullie tegenaan lopen en waar u stress van krijgt. 
 
De belangrijkste punten op een rijtje voor u: 

1. U krijgt een buddy die samen met u kijkt naar uw wensen en doelen. 
2. Met de buddy gaat u aan deze wensen en doelen werken. De buddy volgt uw tempo. 
3. We kijken vooral naar wat u nodig heeft en wat u wilt. 
4. U vindt oplossingen voor problemen waar u misschien al een tijdje mee loopt. 
5. Zo komt er meer ruimte in uw leven om te kijken of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, een opleiding of 

betaald werk iets voor u kan zijn. 
 

Wat doet de buddy voor u? 

In dit project werken u en de buddy minimaal 1 jaar samen. 
1. De buddy heeft elke week een gesprek met u. 
2. De buddy denkt met u mee over het oplossen van uw vragen, problemen en natuurlijk voer uw 

doelen en wensen. 
3. Als u dat wilt dan schakelt de buddy ook anderen in om u nog verder te helpen uw eigen stappen te 

zetten.  
 
Meer informatie kunt u krijgen via: 
Caroline Fries, uitvoerend projectleider, e-mail: caroline.fries@groningen.nl. 
 

~ Petra Pluis, brugfunctionaris Kamerlingh Onnes, e-mail: p.pluis@o2g2.nl. 
  

mailto:caroline.fries@groningen.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  12 

Toetsweek 2 voor de bovenbouw 

Vlak na de kerstvakantie, van 18 tot 24 januari is toetsweek 2 voor 4T, 4H, 5H, 5A en 6A. Het rooster 
staat in Itslearning in het vak Toetsen & Examens, zodat iedereen alvast een planning kan maken voor 
het leren.  
 

 

Belangrijke data 

De belangrijkste data zijn te vinden op onze website: 
https://kamerlinghonnes.nl/agenda 
 
 
 
 
 
Alle medewerkers van het Kamerlingh Onnes wensen onze leerlingen en hun ouders/verzorgers:  
 

 

~ Volg & like ons op Facebook, Instagram, TikTok 

https://kamerlinghonnes.nl/agenda
https://www.facebook.com/kamerlinghonnesgroningen/
https://www.instagram.com/kamerlingh_onnes/
https://www.tiktok.com/@kamerlinghonnes.o2g2

