
	

	

Groningen, oktober 2019 
     
Beste ouder(-s)/verzorger(-s), 
 
Zo vlak voor de herfstvakantie ontvangt u de eerste nieuwsbrief. Een extra lange 
herfstvakantie: de leerlingen worden pas op donderdag 31 oktober weer op school verwacht.  
De meeste leerlingen hebben hun draai al aardig gevonden en lopen door de school alsof ze 
niet anders gewend zijn. Van lokaal wisselen na elke les, je plek zoeken in de pauzes, na 
schooltijd hangend over het stuur van je fiets nog even de dag bespreken met klasgenoten.  
 
40-minutenrooster 
Een paar keer per jaar hebben wij op dinsdagmiddag een plenaire vergadermiddag. Om 
continuïteit in de lessen te waarborgen treedt dan het 40-minutenrooster in werking. De 
eerstvolgende keer is op 12 november. Hieronder de tijden. 
 
2e lesuur 9.10 – 9.50 uur 
Pauze  9.50 – 10.05 uur 
3e lesuur 10.05 – 10.45 uur 
4e lesuur 10.45 – 11.25 uur 
Pauze  11.25 – 11.50 uur 
5e lesuur 11.50 – 12.30 uur 
6e lesuur 12.30 – 13.10 uur  
 
Magister  
Cijfers worden door de docenten ingevoerd in Magister.  Als het goed is, hebt u de 
inloggegevens ontvangen zodat u het cijferbeeld  van uw zoon/dochter kunt volgen. Mocht u 
problemen ondervinden bij het inloggen dan kunt u contact opnemen met Suzanne van der 
Steen of Yvonne Banus, via administratie@praedinius.nl.  
 
Magister/Zermelo? Zermelo gaat voor! 
Twee systemen waar je je rooster kunt checken: dat zorgt soms voor verwarring. Zeker als 
de systemen niet hetzelfde melden. Zermelo is leidend: dat is het roosterprogramma waarin 
het roosterbureau dagelijks wijzigingen aangeeft. 
 
Rapportvergaderingen 
In week 48 zijn de rapportvergaderingen. Wij bespreken dan in aanwezigheid van alle 
lesgevende docenten de leerlingen van elke klas. De term “rapportvergaderingen” is eigenlijk 
niet juist: er volgt op dat moment geen (kerst-)rapport. Leerlingen krijgen jaarlijks twee 
rapporten mee naar huis:  vóór de voorjaarsvakantie en vóór de zomervakantie. 
Op dinsdag 10 december is het docentenspreekuur. Dé gelegenheid om een aantal 
docenten  te spreken van wie uw kind les krijgt. Nadere informatie over de wijze van 
aanmelden volgt.  
 
 
 
 



Huiswerkklas 
Vindt u het een rustig idee als uw kind na de lessen op school maken huiswerk maakt? Er is 
nog voldoende ruimte bij de huiswerkklas. Op maandag, dinsdag en donderdag van 14.50 
uur tot 16.40 uur. Meer informatie kunt u vinden op de site, onder de knop HK. 
 
 
Onderbouwfeest 
Vrijdag 8 november is het eerste onderbouwfeest. De FeCo heeft tijdens het introductiekamp 
laten zien dat er bij ons op school niet alleen hard gewerkt wordt, maar ook goed gefeest. Wij 
verwachten dan ook een grote opkomst. Het thema is: sterrenstof/heelal. Onderbouwfeesten 
beginnen om 20.00 uur en zijn om 23.00 uur afgelopen.   
 
Bericht over PIT (persoonlijke inzichtstraining) van Jorien Elout en Marion Kanbier 
 
Beste ouders, 
 
Na de kerstvakantie begint de PIT! (persoonlijke inzichtstraining) waarbij we leerlingen 
helpen hun zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden te verbeteren. De kern van de 
training is om leerlingen te leren reageren vanuit een stevige persoonlijke basis. We leren ze 
een keuze te maken tussen verschillende reacties. We doen dit door middel van 
rollenspellen en speelse fysieke oefeningen uit het Rots-en-Water-programma. Omdat het 
fysiek vaak goed het innerlijk proces weerspiegelt, is dit een toegankelijke manier en hebben 
we bovendien veel lol. 
 
Deze training is bedoeld voor kinderen die (soms) moeite hebben met het inschatten van 
situaties en niet altijd handig reageren. Dit kan zich uiten door het hebben van ruzie, gepest 
worden of pesten, zich niet gemakkelijk kunnen aanpassen in de groep, zich terugtrekken of 
zichzelf overschreeuwen, zichzelf geen raad weten met een sociale situatie.  
 
De training start in januari direct na de kerstvakantie en duurt ongeveer 9 weken. De lessen 
zijn eens per week. De lessen worden als blokuur ingeroosterd, het 7e en 8e uur. We 
stoppen meestal rond kwart over 4.  
 
U kunt uw kind aanmelden voor de PIT! bij de mentor voor eind november. De 
intakegesprekken vinden plaats in december. In januari vindt een ouderbijeenkomst plaats. 
 
Hartelijke groeten, 
 
De trainers met PIT! 
Jorien Elout en Marion Kanbier 
 
j.elout.praedinius@o2g2.nl 
m.kanbier.praedinius@o2g2.nl 
 
 
 
 
 
Periode-indeling en lessentabel                                                                                         
Ons schooljaar is ingedeeld in vier periodes. Niet alle vakken worden in elke periode 
gegeven. Hieronder een overzicht van de periodes waarin een bepaald vak niet wordt 
gegeven. 

Periode 2 biologie en Grieks 
Periode 3 -  



Periode 4 aardrijkskunde en geschiedenis 
 

Toetsrooster                                                                                                                                     
De gecoördineerde toetsen staan in het toetsrooster op de site (onder downloads en links). 
Aan het begin van elke periode wordt dit overzicht geüpdatet met de dag en het uur waarop 
de toetsen worden afgenomen.  

Van leerlingen wordt verwacht dat zij altijd een aantal toetsblaadjes bij zich hebben, omdat er 
ook wel eens een onverwacht so wordt afgenomen. Een proefwerkblok kan voor 2 euro 
worden aangeschaft bij de mediatheek. Tip: plak achterin de agenda een envelop en stop 
daar een aantal opgevouwen toetsblaadjes in.  

 
Belangrijke data op een rij  
 
datum activiteit 
4 november start periode 2 
8 november Onderbouwfeest: Sterrenstof/heelal 
10 december docentenspreekuur  
21 december 
t/m 5 januari 

kerstvakantie 

20 januari  start periode 3 
 
 
Tot zover de mededelingen van onze kant. Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact 
op met de mentor of met ondergetekende.  
 
 
Hartelijke groet, mede namens Lynette Vos, 
 
Caroline Coppes 
Onderbouwondersteuner  
c.coppes.praedinius@o2g2.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


