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ALGEMEEN 

Voorstellen nieuwe rector 

Mijn naam is Jos van Eyk, ik ben 56 jaar oud en ben sinds maandag 2 
november de nieuwe rector van het Kamerlingh Onnes. Tot nu toe was ik 
werkzaam in de schoolleiding van scholen in de Randstad en de afgelopen 
acht jaar in Zuid-Limburg. Het was een hele overgang van Limburg naar 
Groningen, maar alles is heel voorspoedig verlopen. Op de nieuwe school 
ben ik door leerlingen en door medewerkers heel vriendelijk begroet! 
 
Na een paar dagen is het moeilijk een volledig beeld te krijgen van de 
school. De open en prettige sfeer in de school is mij wel meteen 
opgevallen, ondanks mondkapjes, fysieke afstand en andere 
coronaperikelen.  
 
Als nieuwe rector kreeg ik meteen de eerste dag te maken met een situatie waarin we op initiatief van 
de GGD een klas naar huis hebben moeten laten gaan. Een groter aantal leerlingen in deze klas was 
positief getest op corona en op deze manier kon verdere verspreiding worden voorkomen. Het naar 
huis sturen was nodig, maar wel een moeilijke afweging, omdat de leerlingen natuurlijk het liefst op 
school waren gebleven. We hopen de leerlingen weer snel op school te kunnen begroeten. 
 
Jos van Eyk 

Vrijheid van meningsuiting 

Afgelopen maandag hebben de Franse scholen de moord op 
Samuel Paty herdacht. Ook in Nederland hebben we hierbij stil 
gestaan. Een Franse docent, Samuel Paty, is vermoord enkel 
en alleen omdat hij zijn werk deed. Vrijheid van meningsuiting 
is in onze democratische maatschappij zo belangrijk dat elke 
aanslag hierop veroordeeld moet worden. Op school hebben 
we maandag een minuut stilte gehouden om aandacht te 
geven aan het belang van vrijheid van meningsuiting. In veel 
klassen zijn de afgelopen week mooie gesprekken gevoerd over dit onderwerp. Net als bij het 
ministerie van OCW hing maandag op school de vlag halfstok. 
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Mondkapjes 

Wij merken dat het voor veel leerlingen al heel vanzelfsprekend is een 
mondkapje te dragen als zij zich verplaatsen door het gebouw. Sommige 
leerlingen moeten we er toch nog vaak op wijzen.  
 
Wij willen u vragen ook thuis het belang van het dragen van de 
mondkapjes te bespreken.  
 
 
 
 

Overgangsnormen 

Op de website staan de overgangsnormen die dit jaar gelden. Ze zijn iets aangescherpt ten opzichte 
van vorig jaar, om er nog beter voor te zorgen dat de leerlingen op de goede plek terecht komen. Dat 
betekent concreet dat een aantal impliciete onderdelen explicieter is benoemd. Er zijn zones voor 
“bevorderd”, “bespreken” en “niet-bevorderd”. In de bovenbouw zijn de voornaamste verschillen dat 
de resultaten van de herkansing van PTA-toetsen (net als in de corona-periode vorig jaar) niet 
meetellen voor de bevordering. Wel kunnen leerlingen natuurlijk hun schoolexamenresultaten 
hiermee verbeteren. Ook tellen de vakken CKV en maatschappijleer mee als 1 vak bij de overgang 
(vergelijkbaar met het combinatiecijfer voor examenleerlingen). Voor meer details verwijzen we naar 
de overgangsnormen op de website 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de kosten die er in het 
schooljaar zijn zoveel mogelijk middels één factuur te innen, 
zodat ouders/verzorgers hun kinderen geen geld meer mee 
hoeven te geven voor losse activiteiten door het jaar heen. 
Daardoor kan het lijken dat de factuur hoger is dan andere 
jaren. Voor dit schooljaar hebben we de bedragen van de 
excursies en schoolactiviteiten waarvan we zeker weten dat 
die niet doorgaan al uit de ouderbijdrage gehaald. Mocht 
blijken dat er nog meer activiteiten niet doorgaan, waarvoor we wel geld hebben gevraagd, dan krijgt 
u dit retour. Gelukkig kunnen sommige activiteiten wel plaatsvinden, zij het soms in gewijzigde vorm. 
  
Hieronder zullen we een aantal posten die op de factuur staan toelichten, zodat het duidelijker wordt 

waar de bedragen precies voor bedoeld zijn. 

 

CJP cultuurpas  

De CJP-pas is de cultureel jongeren paspoort. Deze pas wordt elk jaar door school voor alle leerlingen 
aangevraagd. Totale kosten van de pas zijn EUR 15,-. School betaald hier EUR 10,- voor en wij vragen 
ouders om EUR 5,- bij te leggen. Vanuit het CJP krijgen wij bijdragen voor culturele activiteiten die we 
organiseren. Helaas is het onzeker of dit schooljaar alles doorgang kan vinden. 
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Jongeren krijgen met deze pas korting bij o.a. musea, bioscoop, events en nog veel meer. Voor meer 
informatie kunt u terecht op de website van CJP www.cjp.nl. 
  
Schoolactiviteiten  

Onder schoolactiviteiten vallen culturele activiteiten, sportdagen, sportactiviteiten, schoolfeesten, 
schoolband, schooltoneel, ouderavond, klassenactiviteiten e.d. 
  
Kunst onderbouw  

We ondernemen in elke jaarlaag in de onderbouw een (korte) excursie in eigen stad of we huren een 
kunstenaar/vormgever in die iets laat zien aan de klas. Een 'masterclass' of workshop die aansluit bij 
de lessen die we dan geven. Deze week en volgende week bijvoorbeeld komt Jan Klinkhamer alle 
brugklassen een workshop striptekenen geven.  
De meeste kosten kunnen we uit de cultuurgelden halen, maar soms is dat niet helemaal dekkend. 
Vooral als het gaat om vervoer (wat soms nodig is) of een particuliere kunstenaar die geen 
cultuurgelden accepteert. 
  
Vakoverstijgende projecten onderbouw  

In jaar 2 is er het project ‘een onbekende kamer in je eigen huis’. 
Leerlingen doen onderzoek naar een andere cultuur dan hun eigen 
cultuur. Ze volgen workshops (taal, koken, dans etc.) om een andere 
cultuur beter te begrijpen. 
In jaar 3 houden we een kamp waarbij leerlingen buiten opdrachten 
maken om te kijken of ze klaar zijn voor de bovenbouw. Deze opdrachten 
zijn vakoverstijgend en zal bestaan uit een strijd tussen de verschillende 
klassen. 
  
We hopen u hiermee meer duidelijkheid te hebben gegeven en een volledig overzicht van 
ouderbijdrage vindt u terug in de Schoolgids 2020-2021 op onze website. 

Leerlingbesprekingen 24 november en POP gesprekken 

Op 24 november vinden de leerlingbesprekingen plaats. Dit zal 
online gebeuren, daarom hebben we hier iets meer tijd voor 
nodig dan in de jaaragenda staat vermeld. De eerste twee 
lesuren vervallen hierdoor ook, zodat de leerlingen een lesvrije 
dag hebben. In dezelfde week starten de POP gesprekken.  
 
De mentor zal leerling en ouders/verzorgers uitnodigen voor 
een online variant van dit gesprek. Nadere informatie volgt via 
de mentoren.  
   

  

http://www.cjp.nl/
https://www.kamerlinghonnes.nl/contentfiles/kamerlinghonnes/Document/92/92141.pdf
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Ouderpanel 

Op dinsdag 1 december staat het ouderpanel gepland. Dat zal dit keer online via 
Teams plaatsvinden, in verband met de Corona-maatregelen.  
Als u zich heeft aangemeld voor het ouderpanel, ontvangt u nog een uitnodiging 
en agenda voor deze bijeenkomst. 
 

Bereikbaarheid als de school gesloten is 

 Als de school gesloten is, zijn we alleen in noodgevallen bereikbaar. De 
schoolleiding is via e-mail bereikbaar. Bijvoorbeeld ook voor het doorgeven van 
positieve Corona testen in het weekend. De rector is in geval van calamiteiten ook 
per telefoon bereikbaar. De contactgegevens vind u op de contactpagina van de 
website.  
 

Bericht uit de MR 

Evelyn Kuiper is door jullie gekozen als ouderlid van de MR. 
We zijn als MR blij weer voltallig te zijn. We gaan uit van een 
vruchtbare samenwerking.  
Op de website van school is de medezeggenschap te vinden 
onder het kopje Nieuws/medezeggenschapsraad. Hier zijn 
onder anderen de vergadertijden en de agenda’s te vinden.  
Wij zijn voor vragen en/of mededelingen te bereiken via mr@kamerlinghonnes.nl. Schroom vooral niet 
contact op te nemen. 

Afspraken communicatie over Corona 

 Over de coronabesmettingen hebben we de afgelopen weken 
regelmatig een standaardbrief aan alle ouders gestuurd. Dat 
riep bij sommige ouders meer vragen op dan dat het rust 
bracht. We hebben besloten dat we dit niet langer zo zullen 
doen. We zullen bij een eventuele besmetting in een klas 
alleen de ouders van die klas via e-mail informeren.  
 
Ouders vragen zich bij berichtgeving over besmettingen onder 
meer af of hun kind mogelijkerwijs risico heeft gelopen. De GGD doet bij een positief getest persoon 
bron- en contactonderzoek. Als daaruit blijkt dat er risico is geweest voor anderen, neemt de GGD 
contact op met ouders, leerlingen of medewerkers. Wordt er geen contact opgenomen kan er dus 
vanuit gegaan worden dat er weinig of geen risico is geweest. 
 
Voor alle andere ouders die graag willen weten wat de ontwikkelingen zijn, zullen we het mogelijk 
maken deze online na te lezen via deze pagina. Dit bestand wordt eens per week ververst. Hieronder 
de huidige stand van zaken:  
 

https://kamerlinghonnes.nl/nieuws/medezeggenschapsraadmr/index.html
mailto:mr@kamerlinghonnes.nl
https://reitdiep.sharepoint.com/:b:/s/KOPlein/EVJsND90B7JKqOA5KyUruKMB9yqXhWyWv1j4Zl_5kBH-eA?e=BIOW6Z
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ONDERBOUW 

Halt-voorlichting klas 2 

Eind oktober is Loes Middel op school (geweest). Zij geeft 
voorlichting vanuit bureau HALT. Dit is een van de activiteiten 
die wel heeft kunnen plaatsvinden in coronatijd. HALT staat 
voor Het Alternatief. Halt is een Nederlandse instantie die 
kortlopende interventies organiseert om jeugdcriminaliteit te 
voorkomen, bestrijden en bestraffen. Het thema voor klas 2 
was: “de invloed van de groep”.  Op 19 en 20 november komt Halt nog een keer in klas 2 voor het 
thema “Online veiligheid”. U wordt hier nader over geïnformeerd.  
 
In de voorlichting van oktober heeft HALT met de leerlingen uitgezocht wat groepsdruk nu eigenlijk is. 
Het begrip werd geïntroduceerd door middel van een filmpje waarin mensen anders reageren onder 
invloed van de groep dan ze hadden gedaan als ze alleen waren geweest. Met een test die met de hele 
klas wordt gedaan, wordt het de leerlingen duidelijk hoe zij zelf met groepsdruk omgaan en hoe 
gevoelig zij zijn voor groepsdruk. De leerlingen maken ook kennis met een jongere die bij Halt is 
geweest. Zij vertelt haar verhaal in een filmpje en de leerlingen bedenken wat zij had kunnen doen om 
niet in die situatie terecht te komen. Zo zijn de leerlingen actief bezig met het zoeken van oplossingen 
bij groepsdruk. Aan het eind van de voorlichtingen geven we de leerlingen tips mee om groepsdruk te 
weerstaan. 
 
Meer informatie: 

• Ouderblad “De invloed van de groep” 

• www.halt.nl/opvoeders  
 
 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://reitdiep.sharepoint.com/:b:/s/KOPlein/Ef27pI1-HohIhSHXFZ5ucFkB_OoMLet9ZGcxkTygpWnU2g?e=6PXcGa
http://www.halt.nl/opvoeders
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BOVENBOUW 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) havo en atheneum 

Inmiddels zijn wij al weer tien weken in het nieuwe schooljaar 
bezig. Veel dingen gaan net even anders, maar gelukkig 
kunnen veel dingen toch uitgevoerd worden. De klassen drie 
t/m zes zijn samen met hun mentor gestart met de digitale 
LOB-methode “Droomloopbaan”. In Droomloopbaan staan 
LOB-opdrachten klaar die de leerlingen kunnen uitvoeren om 
zo stapje voor stapje verder te komen in het LOB-proces . 
Verder staat er voor dinsdag 10 november een digitale 
mentor-ouderavond in Teams gepland voor havo 3 en 
atheneum 3. De ouder(s) en/of verzorger(s) krijgen eerst informatie over de vakken- en profielkeuze 
en gaan daarna in gesprek met hun zoon of dochter. De leerlingen in de bovenbouw zijn inmiddels 
begonnen met het oriënteren op hun vervolgopleiding. De hogescholen en de universiteiten zijn druk 
bezig om online onze leerlingen te informeren over de vervolgstudies. Ondanks dat je vaak niet fysiek 
op de vervolgopleidingen kunt kijken is het toch zeer raadzaam om online je informatie te verzamelen. 
Kortom er gebeurt op LOB-gebied best veel, alleen in deze tijd soms net even anders.  

Schoolexamen 

Vorige week was de eerste toetsweek voor de leerlingen uit 
vmbo-tl 4, havo 5 en atheneum 6. We kunnen stellen dat de 
toetsweek goed is verlopen. Er was wel een aantal zieken, 
maar we verwachten de gemiste toetsen deze week 
grotendeels weg te werken. De leerlingen hebben inmiddels 
een digitaal herkansingsformulier ontvangen. Ze kunnen dit 
formulier tot uiterlijk donderdag 12 november voor 20.00 uur 
inleveren. De afsluitingsdag (herkansingsdag) is op maandag 
16 november. De examenleerlingen kunnen op deze dag één schoolexamentoets herkansen. Ze 
hebben op maandag 16 november verder geen les.  
 
Alle informatie betreffende het school- en centraal examen kunnen de bovenbouwleerlingen vinden 
op ItsLearning → Toetsen & Examen. Het examenreglement en de PTA’s (programma van toetsing en 
afsluiting) kunt u ook op onze website www.kamerlinghonnes.nl lezen. 
  
 
 

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

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

