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Groningen, oktober 2019 
     
Beste ouder(-s)/verzorger(-s), 
 
Zo vlak voor de herfstvakantie ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een extra 
lange herfstvakantie: de leerlingen worden pas op donderdag 31 oktober weer op school 
verwacht. 
 
Lessentabel 
Niet alle vakken worden in elke periode gegeven. Hieronder een overzicht van de periodes 
waarin een bepaald vak niet wordt gegeven. 
 
Periode 2 Nederlands 
Periode 3  Frans en geschiedenis 
Periode 4 biologie 
 

Faalangstreductietraining (FRT)                                                                                  
Alle leerlingen van klas 2 hebben de SAQI gemaakt; een digitale vragenlijst, die informatie 
geeft over hoe een leerling de school ervaart. Leerlingen die hierbij laag scoren op 
“zelfvertrouwen bij proefwerken” zullen worden aangemeld voor een intakegesprek voor de 
FRT. Dit houdt niet direct in dat de leerlingen deze cursus ook echt moeten volgen, maar wel 
dat het goed is om dat te onderzoeken. Als dit voor uw kind van toepassing is, krijgt u 
hierover nader bericht van Marieke Hazelhoff, onze ondersteuningscoördinator.  
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.  

Het klassentoetsboek is al in gebruik genomen, zodat voor leerlingen (en docenten) duidelijk 
is wat de belasting per week is.  
 

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. 4 maart is een mentorspreekuur. Nadere 
informatie over de wijze van aanmelden volgt.  



 
Huiswerkklas 
Vindt u het een rustig idee als uw kind na de lessen op school huiswerk maakt? Er is nog 
voldoende ruimte bij de huiswerkklas. Deze is 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. 
 
Marktplaats bijles 
Op Its Learning is een vak aangemaakt “Marktplaats bijles”. Daar vindt u een overzicht van 
bovenbouwleerlingen die bijles geven in een bepaald vak. Mocht uw kind vastlopen in een 
vak, dan vindt u daar vast een geschikt iemand. Met de inlogcode voor Its Learning van uw 
kind kunt u hier terecht.  
 
Onderbouwfeest 
Vrijdag 8 november is het eerste onderbouwfeest. Het thema is: sterrenstof/heelal. 
Onderbouwfeesten beginnen om 20.00 uur en zijn om 23.00 uur afgelopen.   
 
Magister/Zermelo 
Twee systemen waar je je rooster kunt checken: dat zorgt soms voor verwarring. Zeker als 
de systemen niet hetzelfde melden. In dat geval geldt: Zermelo is leidend: dat is het 
programma waarin het roosterbureau dagelijks eventuele wijzigingen verwerkt.  
Belangrijke data op een rij  
 
datum activiteit 
4 november start periode 2 
8 november onderbouwfeest  
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, 
 
Caroline Coppes 
Onderbouwondersteuner 
c.coppes.praedinius@o2g2.nl 
 
 
 


