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M ijn school,  mijn toekomst

Goed onderwijs is onmisbaar. Onderwijs geeft 
toegang tot de wereld van nu en straks. Op onze 
school ervaren leerlingen dat de ISK hún school 
is, gericht op hún toekomst.
ISK Groningen staat voor Internationale Scha-
kelklassen Groningen. De ISK is een school voor 
voortgezet onderwijs en bestemd voor nieuw-
komers in Nederland in de leeftijd van 12 tot 18 
jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks 
beheersen. 

Het doel van de ISK is om anderstalige leerlingen 
te begeleiden naar regulier onderwijs op het 
niveau dat past bij hun talenten. We helpen de 
leerlingen zich voor te bereiden op een volwaar-
dige rol in onze samenleving. 
De ISK heeft twee leerjaren en drie uitstroom-
profielen. De leerlingen van de ISK hebben zeer 
uiteenlopende achtergronden.

O nze school

De ISK is om verschillende redenen een bijzondere 
school. Alle leerlingen spreken bij binnenkomst 
geen of zeer beperkt Nederlands. Zij komen uit veel 
verschillende landen, uit bijna alle werelddelen. De 
verschillen in culturele en religieuze achtergrond zijn 
groot. Alle leerlingen hebben land, familie en vrien-
den achtergelaten. Ook de onderwijsachtergrond 
van de leerlingen is heel divers. Een aantal van hen 
heeft nauwelijks of geen onderwijs gehad. 
De leerlingen blijven gemiddeld twee jaar op de ISK. 
Er is gedurende het schooljaar doorlopend sprake 
van instroom van nieuwe leerlingen. 

De ISK telt op dit moment ongeveer 330 leerlingen. 
Het aantal leerlingen wisselt sterk. Een deel van de 
leerlingen heeft een (tijdelijke) verblijfsvergunning. 

Het gaat om leerlingen die:
- naar Nederland zijn gekomen in het kader van 
gezinshereniging;
- vanwege het werk van (een van de) ouders naar 
Nederland zijn verhuisd;
- afkomstig zijn uit de voormalige Antillen en hun 
opleiding in het Papiaments of Engels hebben gehad;

onze school
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onze school
snelheid van leren en rekenen/wiskunde. Zo kan de 
leerling in het juiste uitstroomprofiel en het juiste 
leerjaar worden geplaatst. Deze groep leerlingen 
nodigen we vóór de zomervakantie uit voor een 
kennismaking op school.

De meeste nieuwe leerlingen hebben geen on-
derwijs in Nederland gevolgd. Zij komen in een 
instroomklas en blijven daar ongeveer zes weken. 
Het doel van deze verlengde intake is dat het niveau 
en de leermogelijkheden van een leerling worden 
vastgesteld. Na deze periode kunnen we de leerling 
in het juiste uitstroomprofiel plaatsen.

Voor aanmelding en het plannen van een intake-
gesprek kunt u per mail contact opnemen met de 
ondersteuningscoördinator Margo van Wetten 
(m.vanwetten@o2g2.nl). 
U kunt ook bellen met de administratie op telefoon-
nummer 050-321 05 20.

Het team
Het team bestaat uit betrokken en deskundige 
medewerkers. De meeste docenten zijn geschoold 
in het lesgeven aan leerlingen die nog geen of 

- naar Nederland zijn gekomen omdat een ouder 
een relatie heeft gekregen met een Nederlander;
- met hun ouders in een asielzoekerscentrum of 
noodopvang verblijven;
- in een opvang voor alleenstaande minderjarige 
vluchtelingen (AMV) wonen;
- langdurig met hun ouder(s) in het buitenland 
zijn geweest, waardoor de kennis van het Neder-
lands is verminderd.

Aanmelden
Alle leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoen-
de beheersen om in te stromen in het reguliere 
onderwijs kunnen worden geplaatst op de ISK.

Het is mogelijk om gedurende het hele schooljaar 
leerlingen aan te melden. De aanmelding vindt 
plaats tijdens een intakegesprek met de onder-
steuningscoördinator. Tijdens dit gesprek wordt 
het aanmeldingsformulier ingevuld. Bewijzen van 
nationaliteit en de datum van aankomst in Neder-
land zijn noodzakelijk. 
Als leerlingen al eerder onderwijs in Nederland 
hebben gehad, neemt de school de toekomstige 
leerling een aantal toetsen af: Nederlandse taal, 

mailto:m.vanwetten@o2g2.nl


6

onze school
weinig Nederlands beheersen. De docenten 
hebben kennis van de achtergrond en de cultuur 
van de leerlingen. Zij worden hierin regelmatig 
bijgeschoold. De docenten creëren een stimule-
rende leeromgeving.

Kwaliteitszorg
ISK staat voor goed onderwijs. Goede resultaten 
beginnen met plezier en motivatie. Het team 
heeft hoge verwachtingen van leerlingen en 
werkt resultaatgericht. 
De ISK gebruikt Magister als leerlingvolgsysteem. 
Voor de uitstroomprofielen zijn leer(stof )lijnen 
opgesteld. Iedere klas heeft een groepsplan.

Pedagogisch klimaat
De ISK is een veilige school, waar leerlingen en 
teamleden met plezier naartoe gaan en waar een 
stimulerend leerklimaat bestaat. 
De ISK heeft aandacht voor de ontwikkeling van 
sociale competenties van leerlingen en democra-
tisch burgerschap. We doen ons best om een kli-
maat te scheppen waarin leerlingen zich gehoord 
en gezien voelen. Leerlingen leren om samen 
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. 

Vormgeven aan een veilig klimaat is door de 
taalachterstand en de grote verschillen tussen 
leerlingen niet eenvoudig, maar wezenlijk. Niet 
alleen voor de periode op de ISK, maar ook voor 
het functioneren in het vervolgonderwijs, thuis en 
in een democratische samenleving. 
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ons onderwiJJs

ISK- onder wijs

Gemiddeld hebben anderstalige leerlingen twee 
jaar nodig om voldoende thuis te raken in de 
Nederlandse taal en cultuur om in het reguliere 
onderwijs met succes een vervolgopleiding op 
hun niveau te kunnen doen.
Het onderwijs richt zich met name op het verwer-
ven van de Nederlandse taal en op inburgering 
in Nederland. Voor een succesvolle overgang 
naar het reguliere onderwijs is echter een breder 
vakkenaanbod nodig. De leerlingen krijgen naast 
Nederlands als tweede taal (NT2) de volgende 
vakken: rekenen/wiskunde, Engels, burgerschap, 
digitale geletterdheid, biologie/science, verzor-
ging/koken, lichamelijke opvoeding, beeldende 
vorming en drama. 

De ISK heeft drie uitstroomprofielen en twee 
schooljaren. Zo kunnen we leerlingen zo goed 
mogelijk op hún niveau schakelen naar het regu-
liere onderwijs of een ander vervolgtraject.
Een beknopte toelichting van het voortgezet on-
derwijs (VO) en het middelbaar beroepsonderwijs 
(MBO):

VO:
a) Praktijkonderwijs (pro) is voor leerlingen van 12-
18 jaar. Het pro is eindonderwijs en kent geen diplo-
ma. Doorstromen naar mbo-entree is soms mogelijk.
b) Vmbo (voorbereidend middelbaar beroepson-
derwijs) duurt vier jaar en kent drie richtingen: 
• basis beroepsgerichte leerweg (bbl)
• kader beroepsgerichte leerweg (kbl)
• theoretische leerweg (tl)
c) Havo (hoger algemeen vormend onderwijs) 
duurt vijf jaar.
d) Atheneum of vwo (voorbereidend wetenschap-
pelijk onderwijs) duurt zes jaar.
De namen van de ISK-profielen zijn daarvan afgeleid:
• PB, gericht op Praktijkonderwijs (pro), Bbl, 
mbo-entree
• KT gericht op Kbl, Tl, mbo 2, 3 en 4
• HA, gericht op Havo, Atheneum en mbo 3 en 4

MBO: 
Het MBO kent vier niveaus (entree-2-3-4) en veel 
beroepsrichtingen. Voor een overzicht van alle 
richtingen, is het handig om de websites van de 
MBO-scholen te bekijken. De ISK werkt samen met 
het Alfa-college en het Noorderpoort.
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Beide MBO’s hebben een speciale Entree-oplei-
ding NT2 (Nederlands als tweede taal). 
Onze ambitie is om maatwerk te leveren voor 
elke leerling. Per schooljaar zijn er drie of vier 
momenten waarop docenten de voortgang van 
de leerlingen bespreken.

Voortgang
De mentor en de docenten volgen de leerlingen 
intensief. Docenten gebruiken methode-gebon-
den toetsen voor de controle op het dagelijks 
werk. Daarnaast worden onafhankelijke toetsen 
voor anderstaligen (TOA) afgenomen. Met deze 
toetsen worden luisteren, lezen en schrijven in 
het Nederlands en (indien wenselijk) leertempo, 
Engels en rekenen getoetst. Als het nodig is pas-
sen we het lesaanbod aan. Door de korte lijnen 
binnen het team zijn aanpassingen snel gereali-
seerd.

Rapportage
Leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport. 
De mentor nodigt de leerlingen en ouders of 
verzorgers twee keer per jaar uit om over de 
resultaten te praten. 
Als leerlingen naar het regulier onderwijs of een 
inburgeringsprogramma worden geschakeld, 
ontvangen zij een certificaat als afsluiting van 
de ISK-periode. 

Deel-schakelen
De ISK bereidt leerlingen voor op de overgang 
naar het regulier VO door hen te laten deel-scha-
kelen in het tweede leerjaar. Leerlingen volgen 
dan één of meer vakken op de school waar zij 
naar verwachting naartoe zullen gaan. Ook op de 
MBO’s zijn mogelijkheden om leerlingen in het 
tweede leerjaar kennis te laten maken met hun 
toekomstige opleiding.

Schakelen
Als leerlingen het ISK-programma hebben door-
lopen, gaan zij naar het regulier onderwijs of naar 
inburgering. De mentor, docenten en de schakel-
coaches bespreken samen de resultaten van de 
leerling en de opties voor vervolgonderwijs. De 
mentor bespreekt met de ouders/verzorgers het 
schakeltraject.

Leerlingenbegeleiding
Elke klas heeft een eigen mentor. Voor leerlingen 
en ouders/verzorgers is de mentor het eerste 
aanspreekpunt. De mentor verzorgt mentorles-
sen en heeft individuele gesprekken met de 

leerling over bijvoorbeeld vorderingen en extra 
ondersteuning. De mentoren zijn getraind om 
rekening te houden met verschillen in cultuur en 
sociale achtergrond.

Schakelcoach
De schakelcoach ondersteunt de leerling en de 
mentor bij het maken van een keuze voor het ver-
volgonderwijs. 

Extra ondersteuning
Soms heeft een leerling extra hulp nodig. Het 
Ondersteuningsteam (OT) geeft dan advies en kan 
begeleiden. Aan het OT nemen deel: de ondersteu-
ningscoördinator (voorzitter), de orthopedagoog, 
de leerplichtambtenaar, de jeugdarts, de maat-
schappelijk werker en de schoolleider. Indien nodig 
nemen ook een medewerker van het Samenwer-
kingsverband (SWV) en verpleegkundigen deel aan 
het overleg. 
Het OT kan in overleg met de ouders of voogd een 
leerling extra begeleiding of sociale vaardigheids-
training bieden of doorverwijzen naar bijvoorbeeld 
maatschappelijk werk.
Op dinsdagmiddagen zijn twee maatschappelijk 
werkers op school aanwezig om leerlingen te on-
dersteunen (WIJ VO). 

Vertrouwenspersoon
Op school is mevrouw Margo van Wetten de 
vertrouwenspersoon voor leerlingen. Leerlingen 
kunnen bij haar terecht als zij problemen hebben 
waarmee zij niet bij hun mentor terecht kunnen 
of willen.

Bijzondere projecten
Elk schooljaar organiseren we culturele en spor-
tieve activiteiten en een schoolreis. Zie voor een 
overzicht van de activiteiten de jaaragenda op de 
website.

ons onderwiJJs
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Praktische informatie

Adresgegevens
Hoofdlocatie ISK Groningen
Melisseweg 2
9731 BX Groningen
Tel.  050–3210520 (algemeen)
        050–3210524/06-45444129 (meldingen verzuim)

Bereikbaarheid
Fiets
De ISK heeft een fietsenstalling bij de school. De 
stalling is niet bewaakt. De school is niet aansprake-
lijk voor schade aan fietsen.
Openbaar vervoer
De ISK is met het openbaar vervoer te bereiken. Vanaf 
het hoofdstation rijden er bussen richting Ulgersma-
borg waar onze vestiging gelegen is. Buslijn 3 (Lewen-
borg) en 4 (Beijum) stoppen vlakbij de school langs de 
busbaan richting Kardinge (halte Beneluxweg).
Auto
Er zijn voldoende parkeerplaatsen op het schoolterrein. 

Locatie Kamerlingh Onnes
Eikenlaan 286
9741 EW Groningen

Bereikbaarheid
Fiets
Er is een bewaakte fietsenstalling bij de school. De 
school is niet aansprakelijk voor schade aan fietsen.
Openbaar vervoer
Het Kamerlingh Onnes is met de bus te bereiken 
vanaf het hoofdstation met buslijn  9 richting Station 
Noord via Selwerd, lijn 7 richting Station Noord, lijn 
15 richting Zernike Campus, Qlink 1 richting Zuid-
horn via Zernike. Uitstappen bij halte Elzenlaan (lijn  
9) of halte De Trefkoel (lijn 15).
De school is ook bereikbaar met de trein; uitstappen 
op het Noorderstation. 
Auto
Er zijn voldoende parkeerplaatsen op het schoolterrein.

Locatie Vinkenstraat
Vinkenstraat 1
9713 TA Groningen
Tel. 050-3210404

Bereikbaarheid
Fiets
Er is geen bewaakte fietsenstalling. De school is niet 
aansprakelijk voor schade aan fietsen.

Praktische informatie
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Openbaar vervoer
De Vinkenstraat is met de bus te bereiken vanaf het 
hoofdstation met buslijn 65 richting Zoutkamp en 
met buslijn 61 richting Middelstum. Uitstappen bij 
halte Wielewaalplein. Vanaf de Grote Markt rijden 
buslijn 3 richting Lewenborg en buslijn 4 richting 
Beijum. Uitstappen bij halte Oliemuldersbrug.
Auto
In de Oosterparkwijk geldt betaald parkeren.

Lestijden ISK
De lestijden op maandag, woensdag, donderdag en 
vrijdag zijn als volgt:

Hoofdlocatie Melisseweg 2 en Vinkenstraat 1 
  
1e uur  08.45 - 09.45 uur  
2e uur   09.45 - 10.45 uur 
pauze  10.45 - 11.00 uur  
3e uur   11.00 - 12.00 uur 
4e uur   12.00 - 13.00 uur 
pauze  13.00 - 13.30 uur 
5e uur  13.30 - 14.30 uur 
6e uur   14.30 - 15.30 uur
 

Kamerlingh Onnes - Eikenlaan 286

1e uur  08.15 - 09.15 uur  
2e uur   09.15 - 10.15 uur 
pauze  10.15 - 10.35 uur 
3e uur   10.35 - 11.35 uur
4e uur   11.35 - 12.35 uur
pauze  12.35 - 13.00 uur
5e uur  13.00 - 14.00 uur
6e uur   14.00 - 15.00 uur 

Op dinsdag gelden aangepaste lestijden. 
Het lesrooster is dan voor alle locaties als volgt: 

1e uur  08.45 - 09.30 uur
2e uur  09.30 - 10.15 uur
pauze  10.15 - 10.30 uur
3e uur  10.30 - 11.15 uur
4e uur  11.15 - 12.00 uur
5e uur  12.00 - 12.45 uur

Vakanties en vrije dagen 2022-2023
Zomervakantie 22 16 juli t/m 28 augustus 2022
Organisatiedag 29 augustus 2022
Gronings Ontzet* 28 augustus 2022
Herfstvakantie  15 t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie  24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 5 maart 2023
Tweede Paasdag  10 april 2023
Meivakantie  22 t/m 28 april 2023
Hemelvaart  27 april 2023
Dag na Hemelvaart 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag  29 mei 2023
Zomervakantie  22 juli t/m 2 september 2023
Organisatiedag 4 september 2023

Schoolbestuur
ISK Groningen maakt deel uit van Openbaar Onderwijs 
Groningen. Openbaar Onderwijs Groningen werkt aan 
goed en innovatief onderwijs in en om de stad Groningen. 
Iedere school legt daarbij zijn eigen accenten, maar 
profiteert wel van de kracht van samenwerking en 
een gemeenschappelijke ondersteuning.

Communicatie met ouders/verzorgers
De mentor is de spil tussen school en thuis. Ouders/
verzorgers/voogd kunnen contact opnemen met de 
mentor. Dit kan via de mail of telefoon (050-321 0520). 
Omgekeerd kan de mentor met hen contact opnemen.
De e-mailadressen van de medewerkers kunt u vinden 
onder het kopje ‘Medewerkers’.   
De ISK organiseert algemene ouderavonden en mentor- 
en docentenspreekavonden. U wordt op de hoogte 
gehouden door middel van nieuwsbrieven en via de 
website.  
De nieuwsbrief van de ISK verschijnt vijf keer per jaar 
en kent zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige 
versie. De nieuwsbrief wordt per post verstuurd en op 
de website geplaatst.

Deelraad medezeggenschap
De ISK heeft een deelraad medezeggenschap (MR). De 
schooldirectie bespreekt met de MR het beleid van de 
school. Belangrijke besluiten hebben instemming van de 
MR nodig, zoals het schoolplan en regels op het gebied 
van veiligheid en gezondheid. Bij andere onderwerpen 
geeft de MR advies aan de schooldirectie. Gestreefd 
wordt naar de volgende bezetting:
Namens de ouders/verzorgers/voogden: 1 lid
Namens het personeel:     2 leden
De MR vraagt de leerlingenraad zo nodig om advies.

De deelraad MR zal aan het begin van het schooljaar 
via de nieuwsbrief een oproep aan ouders/verzorgers 
doen om plaats te nemen in de deelraad van de ISK. 

Praktische informatie
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Wilt u deelnemen aan de deelraad of wilt u meer 
informatie, dan kunt u contact opnemen met de 
leden van de deelraad door een mail te sturen 
naar: e.elzenga@o2g2.nl

Leerlingenraad
De leerlingenraad levert een bijdrage aan de 
schoolorganisatie. Elke klas kiest een vertegen-
woordiger. De leerlingenraad probeert zaken 
waar leerlingen op school tegenaan lopen op te 
lossen of te verbeteren. Elke leerling kan via de 
leerlingenraad zijn of haar ideeën kwijt. De leer-
lingenraad organiseert onder andere het school-
feest. De leerlingenraad adviseert de MR over een 
aantal onderwerpen.
De schoolleider begeleidt de leerlingenraad. De 
raad komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. 
 
Toegang tot e-mail, websites en het school-
netwerk
Alle leerlingen krijgen van de school een inlog-
naam, e-mailadres en wachtwoord. Dit is nodig
om in te loggen op het netwerk en Magister 
(leerlingenvolgsysteem). Op de website van de 
ISK kunnen leerlingen gegevens vinden over de 
school, e-mailadressen van docenten, regelingen, 

belangrijke 
gebeurtenissen, het rooster, hoe in te loggen op 
Magister, enzovoort.
Inlognamen en wachtwoorden zijn in principe 
voor alle programma’s gelijk. 

Ziek-/afwezig- en betermeldingen
Ouders/verzorgers moeten bij ziekte of afwezigheid 
hun kind/pupil afmelden bij school tussen 8.00-8.30 
uur via telefoonnummer (050) 3210524 of op 06 
45444129. Voor de locatie Vinkenstraat via telefoon-
nummer (050) 3210404. Bij terugkomst levert de 
leerling een beterverklaring in bij de medewerker 
verzuimregistratie. Zonder ondertekende bevestiging 
is de afwezigheid niet geoorloofd. 

Schorsing/verwijdering van school
De rector kan een leerling de toegang tot bepaalde 
of alle lessen ontzeggen voor ten hoogste een week 
als de leerling zich ernstig heeft misdragen. Deze 
beslissing wordt meegedeeld aan leerling, ouders/
verzorgers/voogd van de leerling, schoolbestuur, 
leerplicht en onderwijsinspectie. 
Het bestuur kan een leerling definitief verwijderen. 
Ouders/voogden worden in dat geval in de gelegenheid 
gesteld de zaak van hun kant te belichten. Definitieve 
verwijdering gebeurt altijdin overleg met de inspectie.

Praktische informatie
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Klachtenregeling
Voor de ISK is de klachtenregeling van Openbaar 
Onderwijs Groningen van toepassing. Deze rege-
ling is te downloaden via 
www.openbaaronderwijsgroningen.nl. De rege-
ling is bedoeld voor leerlingen, ouders/voogden 
en personeel. Zij kunnen een klacht indienen als 
zij ontevreden zijn over de manier waarop pro-
blemen behandeld zijn of als er sprake is van een 
vorm van intimidatie of geweld.

Ontruimingsoefening
Op elke vestiging wordt jaarlijks een ontruimings-
oefening georganiseerd onder leiding van het 
hoofd bedrijfshulpverlening.

Handige links
ISK Groningen: www.iskgroningen.nl
Schoolbestuur: www.o2g2.nl
Onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl
Landelijke Stichting LOWAN (ondersteuning 
onderwijs nieuwkomers): www.lowan.nl
Landelijke Stichting NIDOS voor gezinsvoogdij 
AMV’s (alleenstaande minderjarige vreemdelingen): 
www.nidos.nl
Landelijke Stichting voor vrijwillige hulpverlening 
Humanitas: www.humanitas.nl
Stichting Leergeld: 
www.leergeld.nl/groningen/doeeenaanvraag
Stichting Provinciaal Groningen studiefonds: 
https://www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/
wonen-en-welzijn/studiefonds- 20182019/
Website: www.studiefondsgroningen.nl

Schoolregels 
De ISK heeft vijf gouden regels:

Op onze school
1. zijn wij verantwoordelijk voor ons eigen gedrag
2. zorgen wij ervoor dat iedereen anders mag zijn
3. lossen wij ruzie op door met elkaar te praten
4. zorgen wij goed voor onze spullen en omgeving
5. helpen wij elkaar

In de klas bespreekt de mentor met de leerlingen 
wat dit voor hen betekent. 

Schoolmaterialen
De school zorgt voor leerboeken en werkboeken. 
Leerlingen moeten zelf voor onderstaande school-
materialen zorgen. 

Algemeen 
• 2 pennen (blauw), 1 pen (rood)
• Lijntjes-schrift
• Multomap 4-gaatjes (na overleg met de mentor)
• Tabbladen (na overleg met de mentor)
• Lijmstift
• Schaar
• Paar potloden HB
• Gum
• Puntenslijper
• Koptelefoon of oordopjes
• Etui

Nederlands
Voor leerlingen KT en HA:
• Pocket woordenboek Nederlands (Van Dale: 
Nederlands als tweede taal NT2)
ISBN: 978 9066 4885 64 

Rekenen/ Wiskunde
• Ruitjesschrift (hokjes van 1X1 centimeter)
• Geo-driehoek
• Passer
• Rekenmachine (Casio FX 82 MS)

Sport 
(de sportkleding alleen tijdens de gymles dragen)
• Sportshirt
• Sportbroek
• Sportsokken
• Sportschoenen met witte zolen (zwarte zolen 
  niet toegestaan)
• Sportschoenen voor op het veld
• Handdoek

Schoolkosten
De scholen van Openbaar Onderwijs Groningen 
onderschrijven de landelijke gedragscode ‘School-
kosten Voortgezet Onderwijs’. 
• Niet alle schoolkosten worden door de overheid 
bekostigd. Daarom vragen de scholen een alge-
mene bijdrage van alle ouders voor school- en 
klassenactiviteiten. 
Betaling van de ouderbijdrage is vrijwillig. Kinde-
ren voor wie geen vrijwillige ouderbijdrage wordt 
betaald zullen niet uitgesloten worden voor deel-
name aan activiteiten.
• Verder wordt gebruik gemaakt van een leerlin-
genpas. 
Het onderstaande overzicht geeft een zo volledig 
mogelijk beeld van de schoolkosten. We streven 
ernaar geen contante inning door docenten of 
andere medewerkers te laten plaatsvinden gedu-

Praktische informatie

http://www.openbaaronderwijsgroningen.nl
http://www.iskgroningen.nl
http://www.o2g2.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl
http://www.lowan.nl
http://www.nidos.nl
http://www.humanitas.nl
http://www.leergeld.nl/groningen/doeeenaanvraag
https://www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/wonen-en-welzijn/studiefonds- 20182019/
https://www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/wonen-en-welzijn/studiefonds- 20182019/
http://www.studiefondsgroningen.nl
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rende het jaar.
De hoogte van de schoolkosten is door de direc-
tie en de betreffende geledingen van de mede-
zeggenschapsraad vastgesteld. Hieronder volgt 
een overzicht van de kosten.

Leerlingen die hun boek kwijtraken moeten de 
kosten van een nieuw boek vergoeden. 

Schoolkosten      ISK       2022-2023
Algemene kosten 
 School- en klassenactiviteiten €  30
 Kluisje €    0
 Totaal €  30

Algemene kosten:
School- en klassenactiviteiten
De activiteiten bestaan bijvoorbeeld uit culture-
le projecten, excursies, introductieactiviteiten, 
vieringen en schoolfeesten.  

Kluisje 
Alle leerlingen maken gebruik van een kluisje. 
Hier worden geen kosten voor in rekening ge-
bracht. Als een leerling zijn/haar kluissleutel ver-

liest moet het slot worden vervangen. De kosten 
bedragen € 10,- en moeten worden betaald door 
de leerling. Ouders/verzorgers tekenen hiervoor 
tijdens het intakegesprek een verklaring.

Stichting Provinciaal Studiefonds Groningen
De Stichting Provinciaal Studiefonds Groningen 
kan onder bepaalde voorwaarden bijdragen
in de schoolkosten, studiekosten en reiskosten 
aan inwoners van de provincie Groningen.
Wilt u weten of u voor het schooljaar 2022-2023 
recht hebt op een bijdrage? Op de website van
de provincie vindt u alle informatie en kunt u een 
test doen. 
https://www.provinciegroningen.nl 
>subsdies>wonen-en-welzijn>studiefonds 
2022/2023.

Voor meer informatie:
Website: www.studiefondsgroningen.nl
Telefoon: (050) 316 43 21
E-mail: studiefonds@provinciegroningen.nl

Praktische informatie

https://www.provinciegroningen.nl
http://www.studiefondsgroningen.nl
mailto:studiefonds@provinciegroningen.nl
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Stichting leergeld
Als u een maximum inkomen heeft dat niet 
hoger is dan een bijstandsuitkering (120% van 
de WWB), dan kunt u in aanmerking komen voor 
een vergoeding vanuit Stichting Leergeld. De 
Stichting geeft financiële hulp op gebied van 
educatie en vrijetijdsbesteding:
• Alle schoolkosten die door ouders moeten wor-
den betaald. 
• Een vrijetijdsbesteding. Bijvoorbeeld voor 
muziek, dans, creativiteit, drama, toneel, circus, 
scouting, technica 10, jonge onderzoekers.
• Tweedehands fiets.
• Een verjaardags-box via stichting Jarige Job 
voor kinderen tot 13 jaar.
• Kleding of materiaal voor een vrijetijdsbeste-
ding. 

U kunt contact opnemen met Stichting Leergeld via  
www.leergeld.nl/groningen/doeeenaanvraag. 
Een medewerker van Stichting Leergeld neemt 
vervolgens contact met u op. 

Praktische informatie

http://www.leergeld.nl/groningen/doeeenaanvraag
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Praktische informatie
Medewerkers

Naam Email    Functie
Harold Bal h.bal@o2g2.nl  rector
Anna Barsema a.barsema@o2g2.nl  onderwijs-assistent
Paulien van Berkel p.vanberkel@o2g2.nl  docent
Irma  Boer irma.boer@o2g2.nl  docent
Gitte  Boschma g.boschma@o2g2.nl  docent, schakelcoach
Jose  Breukers j.breukers@o2g2.nl  docent
Anton  Brontsema a.brontsema@o2g2.nl  docent
Jinane  Carfache j.carfache@o2g2.nl  docent
Frieda  Dam f.dam-goslinga@o2g2.nl  docent
Siebrig  Deelen s.deelen@o2g2.nl  docent
Kirsten  Doorn k.doorn@o2g2.nl  docent
Abe  Elzenga a.elzenga@o2g2.nl  docent
Edo  Elzenga e.elzenga@o2g2.nl  docent 
Iemke Elzenga i.elzenga@o2g2.nl docent
Sophie  Hofland s.hofland@o2g2.nl orthopedagoog 
Tatiana Haelen t.haenen@o2g2.nl docent
Rita  Hummel r.hummel@o2g2.nl docent
Maaike  Imelman m.imelman@o2g2.nl docent, ondersteuningsteam
Oleysa  Isaeva o.isaeva@o2g2.nl docent
Ruth de Jonge r.dejonge@o2g2.nl schakelcoach 
Fabian Jonker  docent
Ellen  Koster e.koster@o2g2.nl vrijwilliger
Hettie  Kroon h.kroon@o2g2.nl administratief medewerker
Jan  Kuiper j.kuiper@o2g2.nl docent 
Noortje van der Laan n.vander.laan@o2g2.nl docent
Hielke  Meijer hielke.meijer@o2g2.nl docent
Laura  Melchior l.melchior@o2g2.nl docent
Tanja  Meurs t.meurs@o2g2.nl docent, taalhulp 
Emilie Middag e.middag@o2g2.nl docent
Jannelies  Mik j.mik@o2g2.nl schoolleider
Mahmoud  Mousa m.mousa@o2g2.nl docent
Rouba  Najjar r.najjar@o2g2.nl ondersteuningsteam
Marjo  Nauta m.nauta@o2g2.nl docent
Erik  Nijhof e.nijhof@o2g2.nl docent
Dudu  Öksüz d.oksuz@o2g2.nl conciërge
Anja  Oosterhoff a.oosterhoff@o2g2.nl onderwijs-assistent
Anahit  Petrosian a.petrosian@o2g2.nl docent
Erna  Schuur e.schuur@o2g2.nl coördinator ECAG
Anke  Selen anke.selen@o2g2.nl docent
Casper  Smits c.smits@o2g2.nl docent
Peter van Son p.vanson@o2g2.nl docent
Bianca  Sopamena b.sopamena@o2g2.nl coördinator verzuim
Saskia  Stellingsma s.stellingsma@o2g2.nl coördinator ECAG
Jan Pieter  Struiving j.struiving@o2g2.nl docent
Greet  Tammes Buirs g.tammesbuirs@o2g2.nl docent
Jennie  Tap j.tap@o2g2.nl docent
Maarten  Tebbes m.tebbes@o2g2.nl docent
Frank  Torrez Flores f.torrezflores@o2g2.nl docent
Saskia  Toussaint s.toussaint@o2g2.nl docent
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Harriët van der Velde h.vandervelde@o2g2.nl docent
Henk  Veldhuizen h.veldhuizen@o2g2.nl docent 
Henriette Vink  docent
Linda  Vis l.p.vis@o2g2.nl docent, coördinator leerlijnen
Marjan  Vos m.vos@o2g2.nl docent
Sjoerd de Vries s.devries@o2g2.nl docent
Tim de Vries t.devries@o2g2.nl docent, locatiecoördinator Vinkenstraat 
Foske van Wanroij  docent
Marion  Weening m.c.weening@o2g2.nl conciërge
Danielle  Werkman d.werkman@o2g2.nl docent
Ingrid  Werkman i.werkman@o2g2.nl docent
Janneke  Westerhof j.westerhof@o2g2.nl docent
Margo van Wetten m.vanwetten@o2g2.nl ondersteuningscoördinator, vertrouwenspersoon
Simone ten Wolde s.tenwolde@o2g2.nl docent, schakelcoach
Marjon  Zwaga m.zwaga@o2g2.nl ondersteuner schoolleider
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internet
e-mail

Melisseweg 2
9731 BX Groningen
info.isk@o2g2.nl
www.iskgroningen.nl

mijn school mijn toekomst


