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Inleiding 

Het is februari en het schooljaar is halverwege. In de tweede helft van het jaar komt het erop aan. 
Leerlingen laten zien wat ze kunnen om een toets goed te maken, de toetsweek goed door te komen, 
te slagen of over te gaan. Ook zijn we bezig met ons onderwijs. In didactische weken hebben we 
aandacht voor meer maatwerk voor leerlingen. We bieden vanaf de brugklas nieuwe keuzes aan 
leerlingen met 20-80Learning. Tijdens de open dag op 27 januari hebben we potentiële nieuwe 
leerlingen ontvangen. Dit was een geslaagde middag, die herhaald wordt op 15 februari. Aan de 
buitenkant zijn twee banners geplaatst boven de ingangen met de schoolnaam en afbeeldingen van 
leerlingen. Kortom: we zijn volop in beweging op het Kamerlingh Onnes. In dit bulletin een 
bloemlezing. Veel leesplezier!    

Gevonden voorwerpen  

We verbazen ons soms over onze leerlingen. Meestal in 
positieve zin, als ze een mooi antwoord weten of een out-of-
the-box vraag stellen in de les. Soms als het gaat om de zorg 
voor persoonlijke eigendommen, snappen we het niet altijd. 
Iedereen kan eens iets verliezen of kwijt zijn. Het lijstje met 
gevonden voorwerpen is wel heel erg lang en groot: dure 
oortjes, bankpassen, fietssleutels, kluissleutels, sieraden, 
lunchbakjes, waterflessen, etuis, broeken, truien, (dure) jassen, schooltassen met schoolboeken erin 
(soms met naam erop!). We bewaren dit twee maanden bij de gevonden voorwerpen. Daarna schenken 
we de bruikbare spullen aan een goed doel. Het loont de moeite uw zoon/dochter nog eens een kijkje 
te laten nemen bij  receptie of 051. Soms kan het helpen je naam in kleding en op boeken te zetten….  
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Junior College: Kiezen in de brugklas!  

Op de open dag van 27 januari hebben we onze nieuwe plannen 
voor ons onderwijs gepresenteerd. De plannen sluiten aan bij 
ons al jaren succesvolle IBC (International Business College) 
programma, waarbij bovenbouw leerlingen havo en atheneum 
een dag in de week een praktijkdag hebben. Dit is volgens het 
landelijke 20-80Learning® concept. Daarnaast sluit het aan bij 
de landelijke trend om op alle schooltypen meer praktijk in het 
lesprogramma te brengen. Ook daar hebben we ervaring mee 
in ons vmbo-tl PLUS programma.  
 
We starten in schooljaar 2023-2024 in de brugklas met vier zogenaamde ‘Junior Colleges’. Programma’s 
met elk een specifiek thema waarbij het gaat om leren door te doen, waarbij met betekenisvolle 
opdrachten van buiten de school vaardigheden worden aangeleerd. In de brugklas krijgen leerlingen 
hier 2 uur per week les in. Ze kunnen twee ‘Junior Colleges’ kiezen. Elk voor een half jaar. In klas 2 en 3 
krijgt dit een vervolg, tot en met het bovenbouw programma, waarbij naast IBC ook andere colleges 
zullen worden aangeboden.  
 
De Junior Colleges met bijbehorende thema’s waar de toekomstige brugklasser uit kunnen kiezen zijn: 

- JAC Junior Arts College    ‘Mijn verhaal’ 
- JSC Junior Science College    ‘Plastic’ 
- JSHC Junior Sports & Health College   ‘Happy Fit’ 
- JBSC Junior Business & Society College  ‘De perfecte maatschappij’ 

 
Door deze lessen worden leerlingen zich nog meer bewust van hun competenties en persoonlijke drive. 
Op deze manier kunnen zij met de creatieve, ondernemende en praktijkgerichte lessen nog meer plezier 
uit school halen! Meer informatie staat in de flyer op onze website. Heeft u hierover vragen of bent u 
geïnteresseerd? Bezoek onze tweede open dag op 15 februari of bel ons op 050-3210610. Mailen kan 
ook via info@kamerlinghonnes.nl.  
 
We hebben ook een filmpje gemaakt over onze ‘Junior Colleges’: 
 

  

https://20-80learning.nl/
https://kamerlinghonnes.nl/contentfiles/kamerlinghonnes/Document/22/21661.pdf
mailto:info@kamerlinghonnes.nl
https://youtu.be/pJe-8kW2txM
https://20-80learning.nl/wp-content/uploads/2018/11/illustratie-leny-website.jpg


 
 

 
 
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  3 

Open dagen 

Vrijdag 27 januari was onze eerste open dag van dit schooljaar. 
Wat fijn dat het dit jaar weer kon en het niet meer online 
hoefde! We hebben vrijdag ongeveer 400 groep 8-leerlingen 
met hun ouder(s) mogen verwelkomen.  
 
Het team van het Kamerlingh Onnes heeft er, samen met hulp 
van ruim 100 KO-leerlingen, voor gezorgd dat we kunnen 
terugkijken op een zeer geslaagde open dag! Er was van alles te 
doen: van meedoen in de gymzaal tot het maken van gel bij 
scheikunde, van specifieke informatie over leerlingenzorg tot je 
eigen smoothie maken bij het Junior Sports & Health College en 
nog heel veel meer!  
 
Voor wie de open dag heeft gemist of nog een keer wil komen kijken: 15 februari zijn jullie (nogmaals) 
van harte welkom tussen 15.00 en 19.00 uur! 
 
 

 

LOB | Vakadviezen in Magister 

Tijdens het onderdeel Loopbaanoriëntatie en -begeleiding 
(LOB) van de mentorlessen zijn leerlingen bezig met de vraag, 
wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik later worden. Dit doen zij 
met behulp van het onlineplatform Droomloopbaan. In klas 2 
vmbo-tl moeten leerlingen een eerste keuze maken uit DU, FA 
of AK. De derdeklassers vmbo-tl, havo en atheneum zijn samen 
met hun mentoren druk bezig met de profielkeuze en de 
bijbehorende vakkenpakketkeuze.  
 
Bij het maken van een goede keuze spelen de vakgerichte 
adviezen een belangrijke rol. Daarom vragen we elk jaar de 
vakdocenten om een advies in Magister te zetten. Ook voor de 
verplichte vakken Nederlands en Engels is het belangrijk dat de 
adviezen ingevuld worden, omdat er op deze manier een compleet beeld van de haalbaarheid van het 
eindexamen zichtbaar wordt. Voor wiskunde op havo en atheneum geldt dat er ook een advies voor 
wiskunde A, B, (C) gegeven wordt. 
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3havo en 3atheneum | Vakken- en profielochtend 

Op dinsdag 10 januari was er de vakken- en profielochtend voor 
de leerlingen uit 3 havo en 3 vwo. De leerlingen kregen op deze 
ochtend informatie over drie zelfgekozen bovenbouwvakken.  
 
De leerlingen konden kiezen uit de vakken informatica, 
bewegen, sport & maatschappij, bedrijfseconomie, kunst en 
natuur, leven en technologie. Ook waren er voorlichters van de 
Hanze en de RUG die een workshop gaven over het kiezen van 
een profiel en vakken. Al met al een geslaagde ochtend die weer een beetje meehelpt om straks in maart 
een goede profiel- en vakkenkeuze te maken. 
 

Stage | 3vmbo-tl 

De leerlingen uit 3T zijn drie dagen op stage geweest.  Wij 
hechten als school veel waarde aan deze stagedagen, omdat de 
leerlingen zo kunnen ervaren welk beroep het beste bij hun 
past. En daar kom je natuurlijk het beste achter op locatie.  
 
Hun mentoren en docenten kwamen langs om te kijken hoe ze 
het deden en kropen soms in de rol van klant. De leerlingen 
mochten hun mentor/docent een hapje of drankje serveren, 
een rondleiding geven of zelfs hun haren wassen en knippen! Hopelijk heeft iedereen drie fijne en 
leerzame dagen gehad. 

KO-LLR | Leerlingenraad Kamerlingh Onnes  

Afgelopen week is er een poster gedeeld op de facebook- en 
instagrampagina van onze school over het opzetten van een 
leerlingenraad. In een leerlingenraad komen leerlingen die zich 
geroepen voelen mee te denken over het reilen en zeilen in en 
rondom school. Wij vinden het erg belangrijk dat we leerlingen 
kunnen betrekken in het meedenken over verschillende 
ontwikkelingen op school. Het gaat immers om hunzelf. Via 
social media en via de mentor zijn de leerlingen mogelijk al op 
de hoogte van deze oproep. Via deze weg willen we jullie als 
ouders ook vragen dit eens thuis te bespreken. Misschien komt 
uw zoon of dochter wel regelmatig thuis met goede ideeën en 
is dit de kans om er ook echt wat mee te doen.  
 
Mocht uw zoon of dochter zich willen aanmelden, dan kan dit 
via de e-mail van de volgende docenten o.v.v. LLR: 
 
Mevrouw Bakker (teamleider onderbouw), h.bakker@o2g2.nl   
Mevrouw van Arend (docent Engels), e.d.h.van.arend@o2g2.nl  
Meneer den Enting (docent biologie), l.denenting@o2g2.nl    
 
We hopen op voldoende respons en daarmee een goede start van dit initiatief.  

mailto:h.bakker@o2g2.nl
mailto:e.d.h.van.arend@o2g2.nl
mailto:l.denenting@o2g2.nl
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SWAS | Initiatieven om geld te besparen 

Initiatieven om geld te besparen  

  
Afgelopen jaar zijn de levenskosten de pan uit gerezen. 
Daarom breng ik graag een aantal (wellicht onbekende)  
kostenbesparende initiatieven onder de aandacht.  
  
Voordelig naar de tandarts voor iedereen  

Op de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) worden studenten opgeleid tot tandarts. Zij moeten natuurlijk 
ervaring opdoen in de praktijk. U kunt als volwassene tegen een stuk voordeliger tarief (25% goedkoper) 
naar de student-tandarts. Deze student staat altijd onder controle van een docent. Kortom, de kwaliteit 
van zorg is hartstikke goed. Meer informatie lezen en opgeven kan via deze site.  
  
Goed om te weten: tot 18 jaar is de tandarts/mondhygiënist gratis. Alleen voor beugels (orthodontie) 
geldt dat niet.   
  
Gratis gezinsuitje alleen voor minima  
Stichting Lutje Geluk maakt uitjes mogelijk voor gezinnen in Groningen die daar zelf geen financiële 
ruimte voor hebben. Gezinnen mogen zelf kiezen wat ze graag willen ondernemen en ontdekken. Lutje 
Geluk regelt de toegangskaarten, maar ook bijvoorbeeld het vervoer als het nodig is. Heel fijn aan deze 
stichting is dat het aanvragen heel laagdrempelig is. Lutje Geluk controleert geen loonstrookjes en 
dergelijke. Zij vertrouwen erop dat mensen die een aanvraag doen, dat met een goede reden doen. Een 
aanvraag doen kan door op deze link te klikken.  
  
Budgetkliniek MaxiDier in Groningen voor iedereen  
Stichting MaxiDier is een dierenartspraktijk. Het doel  van deze stichting: het aanbieden van betaalbare 
hulp aan huisdieren van eigenaren met een minimum inkomen. Iedereen is welkom voor een 
behandeling van zijn of haar huisdier. Stichting MaxiDier kent 2 verschillende tarieven: een minima tarief 
(ongeveer 50% goedkoper) en een standaard tarief (ook goedkoper dan elders). Meer lezen over de 
voorwaarden, klik hier.  
  
De dierenvoedselbank van Groningen en Drenthe alleen voor minima  
Dierenvoedselbank De Gouden Poot is er voor mensen die naar de voedselbank gaan en/of onder 
bewind staan. Bij de voedselbank krijg je eten voor bijna al je gezinsleden. Alleen niet voor je huisdier. 
De Gouden Poot kan daarbij helpen, zodat je je geliefde huisdier kan houden, ook als het financieel niet 
mee zit. Er wordt tegen een zeer voordelig tarief (5 euro) voer bij u thuis gebracht, elke twee maanden. 
Let op: de voorraad die u krijgt is niet voldoende om deze 2 maanden door te komen. Maar toch: alle 
kleine beetjes helpen! Meer informatie en opgeven hiervoor kan op deze website.  
  
En dan nog even dit…  
Stichting Lutje Geluk, Maxidier en De Gouden Poot kunnen hun goede werk doen, doordat zij donaties 
krijgen. Mocht u één van deze initiatieven zo mooi vinden dat u (eenmalig) een donatie wilt doen, dan 
kan dat door op een van de links te klikken.  
  

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

https://www.umcg.nl/-/afdeling/ctm
https://lutjegeluk.nl/zo-werkt-het/
https://maxidier.nl/voorwaarden/
https://www.degoudenpoot.nl/aanvraag-voedselbank/
https://lutjegeluk.nl/contact-doneren/
https://maxidier.nl/donaties-en-giften/
https://www.degoudenpoot.nl/donatie/
mailto:n.a.houkes@o2g2.nl
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Schoolontbijt 

In deze tijden waarin we allen financiële tegenslagen ervaren 
kan het soms een uitdaging zijn om onze kinderen met een goed 
gevulde buik naar school te laten komen of een lunch mee te 
geven. Als school willen wij graag daarin ondersteunen. Leren 
gaat immers beter wanneer je ook goed hebt kunnen eten. 
Wanneer uw zoon of dochter graag in de ochtend een kant en 
klaar ontbijt of lunchpakket wenst, dan wordt dit in de eigen 
kluis afgeleverd.  
 
Zowel u als uw zoon of dochter mag zich hiervoor aanmelden 
bij Petra Pluis (p.pluis@o2g2.nl). Met de aanvraag wordt vertrouwelijk omgegaan. Ook is het mogelijk 
dat er een ontbijttas wordt afgeleverd in de kluis. Dit is een tas met ontbijtspullen die meegenomen kan 
worden naar huis zodat er thuis zelf ontbijt of lunch gemaakt kan worden. U mag bij de aanvraag 
aangeven naar welke variant uw voorkeur gaat.  Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen 
zodat u de voorkeuren kunt doorgeven (brood, beleg, welke dagen).   

Data diploma-uitreikingen 

Zoals eerder gecommuniceerd, zullen de diploma-uitreikingen op de volgende data plaatsvinden. 

• 18 juli vmbo-tl   

• 19 juli havo 

• 20 juli atheneum 
 
De tijden worden op een later tijdstip bekend gemaakt. 

Belangrijke data 

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

mailto:p.pluis@o2g2.nl
https://kamerlinghonnes.nl/agenda

