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ALGEMEEN 

Inleiding 

Op 28 augustus heeft u een ‘Corona Special’ gekregen van het Ouderbulletin. Nu is het eerste ‘echte’ 

bulletin aan de beurt met nieuws en wetenswaardigheden uit de school. We proberen u van informatie 

te voorzien, zodat u weet wat er leeft en speelt. Uiteraard houden de coronamaatregelen en de 

gezondheid van leerlingen en collega’s ons bezig. De maatregelen die we verleden week na een evaluatie 

hebben genomen om de middagpauzes verschillend te doen, geeft de nodige rust in de gangen en in de 

kantine. Het is een uitdaging de 1,5 meter maatregel voor volwassenen uit te voeren. Het zit niet in het 

natuurlijke gedrag van docenten om in hun 1,5 meter strook voor de klas te blijven staan. Ze willen graag 

contact met leerlingen, even langslopen en kijken of iedereen het snapt en hulp bieden waar dit niet zo 

is. Maar dat kan nu niet en we zijn blij dat we onze leerlingen weer in de ogen kunnen kijken en hun 

lichaamstaal kunnen lezen en niet meer op afstand hoeven les te geven. Wat de toekomst ons brengt, 

dat weten we niet. Wel bereiden we ons voor op de mogelijkheden van een eventuele (gedeeltelijke) 

tweede lock down.  Ondanks Corona gebeuren er weer veel mooie dingen in de school. Een bloemlezing 

daarvan kunt u hieronder vinden. We wensen u veel leesplezier met dit Ouderbulletin!  

Rector  

Met veel genoegen heeft het bestuur in een brief d.d. 17 augustus aan ouders/verzorgers de nieuwe 

rector voor het Kamerlingh Onnes voorgesteld: Jos van Eyk. Hij start per 1 november en zal zich dan 

nader aan u voorstellen. We kijken uit naar zijn komst. Maurice van Daal, rector van het Praedinius 

Gymnasium, is in de tussentijd 1 á 2 dagen per week waarnemend rector. We zijn blij met zijn inzet voor 

het Kamerlingh Onnes.  
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Coronatesten  

Een aantal leerlingen met verkoudheidsklachten heeft zich laten testen. Gelukkig is de uitslag daarvan 

tot nog toe steeds negatief geweest en konden deze leerlingen weer naar school.  

 

Voor alle duidelijkheid: Na een negatieve corona-uitslag mag je direct weer naar school. Alleen als de 

klachten verergeren of je krijgt er nieuwe klachten bij (keelpijn of neusverkoudheid, terwijl je tijdens de 

test maar een van beide had) moet je alsnog thuisblijven.  

 

Andere vraag die leeft bij ouders: moet kind B ook thuis blijven als kind A getest wordt? Antwoord: nee. 

Kind B kan gewoon naar school (mits klachtenvrij of een negatieve corona-test uiteraard). 

Aangepaste data en invulling ouderavonden 

In de jaarplanning stonden in week 38 de ouderavonden op het programma. Het doel van de 

ouderavonden is kennismaken met de mentor en de belangrijkste zaken die de school of de klas aangaan 

even te delen. Omdat we zeer terughoudend moeten omgaan met het bezoek van gasten in de school 

en de 1,5 meter maatregel van kracht is, kan dit niet op de reguliere manier gebeuren.  

 

Daarom hebben we besloten een andere vorm te hanteren en doen we de ouderavonden in MS Teams 

via het schoolaccount van uw kind. Omdat we dit goed willen voorbereiden stellen we de ouderavonden 

een week uit naar week 39:  

• 22 september voor de klassen 1, 2 en 3 en  

• 24 september voor de klassen 4, 5 en 6.  

U krijgt een uitnodiging via de e-mail en een handleiding voor het gebruik van MS Teams. We gaan op 

school testen of uw kind op de juiste plek kan inloggen.  Mocht u alvast willen proberen in Teams te 

komen, dan kunt u hier de handleiding voor leerlingen downloaden (deze staat ook op Itslearning).  

Stewards 

Samen zijn we verantwoordelijk voor een fijne, schone, veilige school. Daarom hebben we Stewards op 

het Kamerlingh Onnes. Stewards zijn leerlingen die, nadat ze daarvoor getraind zijn, in de pauzes door 

de school lopen en hun medeleerlingen wijzen op eventueel ongewenst gedrag. We zijn nu nog bezig 

met de voorbereidingen en we hopen dat we binnenkort de Steward-leerlingen weer actief zien in de 

school. Op dinsdag 8 september krijgen alle brugklasleerlingen een theorieles waarin uitgelegd wordt 

wat het Stewardproject inhoudt.  

 

https://kamerlinghonnes.nl/contentfiles/kamerlinghonnes/Document/92/92011.pdf
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Ouderbetrokkenheid: het ouderpanel 

We willen dit jaar de ouderbetrokkenheid via de klassenouders op een iets andere manier vormgeven 

door een ouderpanel per onderwijsteam op te richten. De belangrijkste wijziging is dat ook de 

bovenbouw havo en vwo een ouderpanel krijgen en dat de ouders vanaf nu zonder last en ruggespraak 

in het panel zitten. Zij zijn dus niet meer de vertegenwoordigers van alle ouders in de klas. Wat blijft is:  

• Uit iedere klas één ouder: opgave kan via m.van.dijken@o2g2.nl   

• Het doel: 

o Klankbord voor school 

o Wat er speelt in de klas en op school  

o Uitleg over ontwikkelingen op school   

• Overleg: 

o Ca. drie keer per jaar.  

o Dinsdagavond van 19.30 tot 21.00/ 21.30 uur  

o Data: 1 dec., 16 febr., 1 juni 

Absent melden van uw kind 

Wanneer uw kind ziek is vragen we u om een absentie melding te doen. In verband met corona, vinden 

we het belangrijk dat we op de hoogte zijn van de reden van afwezigheid. Absent melden kan via ons 

telefoonnummer 050-3210610 of via de e-mail absentie@kamerlinghonnes.nl (graag mailen met het e-

mail adres wat in Magister staat). Als uw kind weer op school komt, dan ontvangen we ook graag weer 

een ‘betermelding’.  

Verlof vraagt u ruim van te voren aan bij de teamleider met een ingevuld verlofformulier op de website 

en na het lezen van de toelichting.  

Bezoekers melden bij de receptie 

Mocht u als ouder/verzorger een afspraak hebben op school, dan vragen we u zich te melden bij de 

receptie. Sommige ouders weten inmiddels de weg en lopen direct naar de betreffende plek. Uit het 

oogpunt van de veiligheid en bij ontruiming is dit niet gewenst en willen we weten wie er in het gebouw 

aanwezig is. Daar is nu een extra argument bijgekomen: net als in de horeca zijn we verplicht uw 

contactgegevens en de datum van uw aanwezigheid te noteren, zodat we u in het geval van een 

besmetting kunnen waarschuwen. 

 

mailto:m.van.dijken@o2g2.nl
file:///C:/Users/Erwin%20Keun/AppData/Roaming/Microsoft/Word/050-3210610
mailto:absentie@kamerlinghonnes.nl
https://kamerlinghonnes.nl/algemeen/verlofaanvragen.html
https://kamerlinghonnes.nl/contentfiles/kamerlinghonnes/Document/92/91871.pdf
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Locatie Bessemoer 

De eerste ervaringen op onze nieuwe locatie zijn zeer positief. Op een paar kleine werkzaamheden na is 

alles gereed. Zowel leerlingen als docenten geven aan dat het een fijn, ruim en licht gebouw is  

Boek in de tas 

Sinds enkele jaren werken we op school met het 

project 'Boek in de tas'. We verwachten weer van 

alle leerlingen dat ze elke dag een leesboek bij zich 

hebben. De docenten Nederlands zorgen ervoor 

dat de leerlingen de weg naar de bibliotheek (weer) 

vinden en dat ze hun eerste boek van dit schooljaar 

lenen. De leerlingen lezen aan het begin van iedere 

les Nederlands in hun boek en daarnaast kunnen ze 

tijdens steruren en als ze eerder klaar zijn bij een 

toets gaan lezen. Lezen blijft een belangrijk instrument om de leesvaardigheid te bevorderen en de 

woordenschat te vergroten. Leerlingen leren op een leuke/makkelijke manier meer woorden en gaan 

sneller lezen. Dit zal een positief verschil maken tijdens het leren en het maken van toetsen hopen we. 

Schoolfotograaf 

In de eerste week na de vakantie was de fotograaf weer op school 

om de leerlingen te fotograferen. Naast individuele foto’s zijn er ook 

klassenfoto’s gemaakt. Dit jaar was dit zonder docent of mentor erbij 

in verband met Corona en de 1,5 meter afstand van jongeren tot 

volwassenen. Binnenkort worden de foto’s op school afgeleverd en 

zullen we ze verspreiden onder de leerlingen. De verdere afhandeling 

en betaling gaat niet via de school. Die regelt u rechtstreeks met de 

fotograaf. We hopen natuurlijk dat iedereen tevreden is met de 

foto’s en dat de klassenfoto een leuke herinnering wordt. Uiteraard 

bent u op geen enkele manier verplicht om de foto’s af te nemen. Voor de leerlingen die de fotograaf 

gemist hebben, komt de fotograaf aanstaande woensdag 9 september nog een laatste keer op school.   

Op 9 september komt de schoolfotograaf nogmaals langs, voor leerlingen die eerder niet aanwezig 

konden zijn.  (afbeelding: groepsfoto door de schoolfotograaf op het schoolplein).  
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Interne ondersteuningsteam (IOT) voor leerlingen 

Het voortgezet onderwijs kan soms knap lastig zijn voor leerlingen: het volgen van alle lessen, het 

huiswerk, de sociale druk van leeftijdsgenoten en het contact met ouders bijvoorbeeld. Soms 

kunnen tieners hierbij wel wat ondersteuning gebruiken. Het IOT bestaat uit een schoolpsycholoog, een 

vertrouwenspersoon en leerlingbegeleiders. Er worden op maat gesneden, korte en langere 

begeleidingstrajecten opgezet en er worden allerlei trainingen aangeboden voor leerlingen die moeite 

hebben met bijvoorbeeld organiseren, weerbaarheid of schoolstress. Leerlingen kunnen zich hiervoor 

aanmelden via de mentor. 

ICT: leerlingencomputers in de mediatheek 

Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. We 

hebben meer ICT werkplekken voor leerlingen gecreëerd. In 

de zomervakantie zijn in plaats van acht PC’s 34 werkplekken 

gerealiseerd. Daar zijn we erg blij mee.  

Helaas is de mediatheek uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk 

gedeeltelijk gesloten omdat de airco is afgekeurd en nog 

onderzocht wordt of de mechanische ventilatie voldoende 

werkt.  

Even voorstellen: de MR van het  Kamerlingh Onnes 

De MR van het KO bestaat uit vier personeelsleden: Jan van der Schans (voorzitter), Anneloes Betjes, 

Herman Buigel en Durkje Porte (secretaris), twee leerlingen: Emmy van den Berg en Klaas Knol en twee 

ouders: Erik Mulder en de tweede positie is nog vacant. Hierbij roepen we jullie nogmaals op om je als 

ouder kandidaat te stellen. Bij veel schoolzaken hebben ouders namelijk een instemmings- en 

adviesbevoegdheid.  Je kunt je aanmelden via mr@kamerlinghonnes.nl. 

Om als MR goed te kunnen functioneren is het prettig om een goede relatie te hebben met onze 

achterban. Dat zijn de docenten, de leerlingen en natuurlijk jullie, de ouders. We willen het contact 

versterken door jullie in het ouderbulletin regelmatig op de hoogte te houden van ouder- en leerling 

gerelateerde zaken. 

Op de website staat onder het kopje nieuws een link naar de medezeggenschapsraad. Daar plaatsen wij 

de vergaderdata en vergadertijden, het jaarplan, de agenda’s, de besluitenlijsten en het jaarverslag.  

De eerste vergadering vindt plaats aankomende maandag, 7 september, van 20.00 uur tot en met 21.00 

uur in lokaal 042. De MR-vergaderingen zijn openbaar, maar door de coronamaatregelen is het 
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noodzakelijk om aan te geven dat je de vergadering wilt bijwonen. Dit kan via ons mailadres 

mr@kamerlinghonnes.nl 

 

ONDERBOUW 

Vertrek teamleider atheneum onderbouw 

Marieke de Rooij heeft een nieuwe baan, donderdag 10 september is haar laatste werkdag op het 

Kamerlingh Onnes. De procedure voor het aannemen van een nieuwe teamleider atheneum onderbouw 

is reeds gestart. 

Introductiedagen onderbouw 

Wat is het fijn om alle leerlingen weer in de school te 
kunnen ontvangen! We zijn het schooljaar gestart met een 
introductieprogramma. De brugklasleerlingen hebben 
gedurende 2 dagen meegedaan aan diverse activiteiten om 
kennis te maken met elkaar, hun mentor en het 
schoolgebouw. Ze hebben een actieve, sportieve dag 
gehad bij het Grunopark in Harkstede en hebben een dag 
op school doorgebracht. Mooi om te zien hoe onze nieuwe 
leerlingen zich al aardig thuis te lijken voelen in de school. 

De leerlingen van klas 2 hebben elkaar beter leren kennen 
tijdens hun zeskamp op het sportveld. Het prachtige weer 
droeg mee aan de fijne sfeer die er heerste. De derde klassers havo/vwo zijn naar het bowlingcentrum 
geweest om het jaar gezellig met elkaar te beginnen. 

Dyslexiescreening brugklas 2020-2021 

Op basis van de verkregen informatie van de basisschool komt een aantal brugklasleerlingen in 
aanmerking voor een korte dyslexiescreening. De afname van de screening staat gepland in de maanden 
oktober en november en zal onder schooltijd plaatsvinden. De ouders en mentoren van de betreffende 
leerlingen krijgen vooraf een mail met aanvullende informatie. 
 

Ingrid Andrée, schoolpsycholoog ondersteuningsteam 
 

mailto:mr@kamerlinghonnes.nl
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Diatoetsen brugklas 
 
Eind september maken alle brugklasleerlingen Diatoetsen voor de vakken Nederlands, Engels en 
wiskunde. De toetsen zijn bedoeld om te kijken of de leerlingen voor de verschillende vakken op het 
gewenste niveau zitten. Wanneer dit nog niet het geval is, dan kunnen we de leerling tijdelijk extra 
ondersteuning bieden in het Taal- of Rekenatelier. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, dan 
ontvangt u hierover bericht. De Diatoetsen worden vervolgens aan het eind van ieder schooljaar 
afgenomen. Op deze manier kunnen we zowel de voortgang van de individuele leerling als de voortgang 
van onze leerlingen ten opzichte van de leerlingen van andere scholen bewaken. Meer informatie over 
Diatoetsen kunt u vinden op http://www.diatoetsen.nl. 

 
 

BOVENBOUW 

Introductiedagen bovenbouw 

Ook in de bovenbouw is het jaar op woensdag 19 augustus gestart met een introductieprogramma.  

vmbo-tl 
Klas drie en vier van het vmbo-tl hadden een activiteitendag op het 
veld bij de Hoornse plas. Dat was wel even wat anders dan het 
kamperen bij het Zuidlaardermeer (3V) of een reis naar Tsjechië 
(4V) die gepland was. Maar dit kon door corona niet doorgaan. Wel 
hebben leerlingen met prachtig weer een ontspannen en leuke dag 
gehad, waarbij ze elkaar op een andere manier hebben leren 
kennen.  

 

havo 

De vierde klassen havo hebben eerst kennis met elkaar en de 

mentoren gemaakt op school. Natuurlijk met inachtneming van 

alle voorzorgsmaatregelen. Dat neemt ontegenzeggelijk wat 

spontaniteit weg, maar desalniettemin was het leuk en zinvol voor 

iedereen. De ochtend werd afgesloten met een lekkere lunch bij 

DOT,  bij het stadstrand. Een aantal leerlingen nam zelfs een frisse 

duik. Velen hadden spijt dat ze hun zwemkleding niet mee hadden 

genomen. Volgende keer zullen we de weersverwachting nóg 

beter in de gaten houden. 

http://www.diatoetsen.nl/
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De leerlingen uit havo 5 kwamen ook eerst op school een powerpointpresentatie om zodoende helder 

te krijgen wat er verwacht kan worden in havo 5. Vervolgens gingen de leerlingen en mentoren op de 

fiets naar het Paterswoldsemeer of Reitdiephaven waar in luxe sloepen de woelige wateren werden 

bedwongen. Leerlingen en begeleiders genoten optimaal van het weer en de relaxte sfeer.  

Atheneum 

De leerlingen uit atheneum 4 begonnen het jaar sportief. Na 

een eerste ontmoeting op school vertrokken zijn naar de 

klimhal bij Kardinge. De vijfdejaars vertoefden in kano’s en 

sloepjes op het Paterswoldsemeer. Het was een prachtige dag 

voor een duik en een gezellige picknick. De laatstejaars 

vertrokken naar het Stadspark voor sportieve picknick en 

informatie voor het nieuwe jaar.  

 

 

Profielwerkstuk 4 vmbo-tl  

In het vmbo-tl in opbouw, na de herintroductie vier jaar geleden, is dit het 

eerste jaar dat we de vierde klas van de theoretische leerweg binnen onze 

school hebben. Daar hoort ook een profielwerkstuk (PWS) bij. Vroeger 

heette dat sectorwerkstuk, maar sinds de sectoren zijn omgevormd naar 

profielen, heet het ook in het vmbo het PWS. 

In de komende tijd, startend op 16 september gaan 4V leerlingen een 

onderzoek doen, met twee andere leerlingen die hetzelfde profiel hebben. 

Een onderzoek vindt plaats in de richting van de toekomstige vervolgopleiding, bijvoorbeeld door een 

proef te doen of een bedrijf of instelling te bezoeken. Leerlingen houden een interview met een 

beroepsbeoefenaar en vatten literatuur in eigen woorden samen over het gekozen onderwerp. Alle 

informatie van het onderzoek en het interview wordt verwerk in een schriftelijk verslag: het 

profielwerkstuk. De bevindingen worden als alles goed gaat op 10 december gepresenteerd in 

aanwezigheid van docenten en ouders.   
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Profielwerkstuk havo 5 en atheneum 6 

De leerlingen van havo 5 en atheneum 6 maken dit jaar weer een meesterstuk (het profielwerkstuk). De 

eerste informatie hebben de leerlingen al op de introductie ontvangen en de komende weken zullen 

leerlingen in de mentor- en vaklessen meer informatie krijgen. In de eerste fase gaan zij onder 

begeleiding van hun mentor bezig met de keuze voor een vak en begeleider. Bovendien worden de 

eerste stappen gezet in het bepalen van de hoofdvraag en de deelvragen. Na een paar weken komt de 

begeleider (vakdocent) in beeld, die de leerlingen verder inhoudelijk begeleidt . Dit alles resulteert in 

een gedegen onderzoek of experiment, dat uiteindelijk op 4 maart aan alle belangstellenden zal worden 

gepresenteerd.  

BELANGRIJKE DATA 

 

De belangrijkste data van de maanden september en 

oktober zijn te vinden op onze website: 

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

 

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

