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M i j n sc ho o l, mijn toekomst

O nze s cho o l

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 Schakelklas Groningen. De ISK is bestemd voor leerlingen
in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen.
De ISK heeft als doel dat leerlingen volwaardig
kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Het onderwijs richt zich vooral op het
verwerven van de Nederlandse taal en op inburgering in Nederland.
Met deze basis zorgen wij ervoor dat leerlingen,
zelfverzekerd en op het juiste niveau, kunnen
doorstromen naar het reguliere Nederlandstalige onderwijs. Goed uitgerust op weg naar hún
toekomst.

De ISK geeft les aan leerlingen met ongeveer dertig
verschillende nationaliteiten. De meeste leerlingen
zijn vluchteling en hebben traumatische ervaringen opgedaan. Ook de onderwijsachtergrond van
leerlingen is heel divers. Een deel van de leerlingen
moet na het achttiende jaar terugkeren naar het
land van herkomst.
De ISK telt op dit moment bijna driehonderd leerlingen. Ongeveer de helft van de leerlingen heeft
een (tijdelijke) verblijfsvergunning en stroomt door
naar regulier vervolgonderwijs in Nederland.
Het gaat om leerlingen die:
- met hun ouders in een asielzoekerscentrum of
noodopvang verblijven;
- in een opvang voor alleenstaande minder jarige
vluchtelingen (AMV) verblijven.
De overige leerlingen:
- zijn naar Nederland gekomen in het kader van
gezinshereniging;
- zijn afkomstig uit de voormalige Antillen en hebben
hun opleiding in het Papiaments of Engels gehad;
- zijn naar Nederland gekomen omdat een ouder
een relatie heeft gekregen met een Nederlander.
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onze school
Aanmelden
Alle leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om in te stromen in het
reguliere onderwijs kunnen worden geplaatst op
de ISK.

De meeste nieuwe leerlingen hebben echter geen
onderwijs in Nederland gehad. Zij komen in een
instroomklas en blijven daar vier tot zes weken. Het
doel van deze verlengde intake is dat het niveau en
de potentie van een leerling worden vastgesteld.
Na deze periode kunnen we de leerling in het juiste
uitstroomprofiel plaatsen.

Het is mogelijk om gedurende het hele schooljaar leerlingen aan te melden. De aanmelding
vindt plaats tijdens een intakegesprek met een
van de ondersteuningscoördinatoren. Tijdens dit
gesprek wordt het aanmeldingsformulier ingevuld. Bewijzen van nationaliteit en de datum van
aankomst in Nederland zijn hierbij noodzakelijk.
Als leerlingen al eerder onderwijs in Nederland
hebben gehad, neemt de school de toekomstige
leerling een aantal toetsen af. Zo kan de leerling
in het juiste uitstroomprofiel en het juiste jaar
worden geplaatst.
Leerlingen die worden aangemeld voor het nieuwe schooljaar, nodigen we vóór de zomervakantie uit voor een kennismaking op school. Deze
aankomende leerling doet dan drie testen: taal,
snelheid van leren en rekenen/wiskunde. Mede
op basis daarvan delen de ondersteuningscoördinatoren de leerling in de juiste klas.

Voor aanmelding en het plannen van een intakegesprek kunt u contact opnemen met de schooladministratie via de administratief medewerkster
mevrouw Kroon. Zij is bereikbaar op e-mailadres
h.kroon@o2g2.nl of via telefoonnummer 050-321
05 20. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen
met de ondersteuningscoördinatoren mevrouw
Stellingsma (s.stellingsma@o2g2.nl) of de heer
Frankema (m.frankema@o2g2.nl).
Ons team
Het team bestaat uit veertig betrokken en deskundige medewerkers. Al onze (vak)docenten zijn
geschoold in het lesgeven aan leerlingen die nog
geen of weinig Nederlands beheersen. De docenten hebben kennis van de achtergrond en de
cultuur van de leerlingen. Zij worden hierin voortdurend bijgeschoold. De docenten creëren een
stimulerende leeromgeving.
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onze school
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 diverse uitstroomniveaus zijn/worden verschillende leerlijnen en groepsplannen opgesteld.
Ieder jaar formuleert de school doelen en ontwikkelpunten in het schoolplan.

onderwijs aan leerlingen uit ongeveer dertig
verschillende landen, uit bijna alle werelddelen. Grote verschillen in culturele en religieuze
achtergrond horen dus bij deze groep. Leerlingen
hebben land, familie en vrienden achtergelaten.
Een groot deel van hen is (zwaar) getraumatiseerd en ‘ontworteld’. Een aantal leerlingen heeft
nauwelijks of geen onderwijs gehad.
Ten slotte blijven zij ten hoogste twee jaar op de
ISK en is er gedurende het schooljaar doorlopend
sprake van instroom van nieuwe leerlingen.
Vormgeven aan een vreedzame school is dus
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.

De aantallen geschakelde leerlingen naar regulier
onderwijs zijn als volgt:

atheneum (vwo)
havo
vmbo-bbl
vmbo-kbl
Vmbo-tl
pro
mbo-entree NT2
mbo-entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vavo
overig
totaal

Uitstroom
2014-2015
1
5
6
4
2
3
14
8
5
1
4
7
60

Uitstroom
2015-2016
5
3
12
9
6
9
22
7
1
1
1
76

Vreedzame school
De ISK is een veilige school, waar leerlingen en
teamleden met plezier naar toe gaan en waar een
stimulerend leerklimaat bestaat.
De ambitie reikt echter verder. De ISK wil een
zogenaamde ‘vreedzame school’ vormgeven.
De vreedzame school is een bestaand programma binnen het basisonderwijs en vmbo, dat op
diverse scholen wordt gebruikt. Het is een programma dat zich richt op sociale competentie en
democratisch burgerschap. Binnen de vreedzame
school worden de klas en de school als een leefgemeenschap beschouwd, waarin leerlingen zich
gehoord en gezien voelen. Leerlingen leren om
samen beslissingen te nemen en conflicten op te
lossen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor elkaar
en voor de gemeenschap en staan open voor de
verschillen tussen mensen.
Een vreedzame school is niet vanzelfsprekend.
Ten eerste spreken alle leerlingen bij binnenkomst
geen of zeer gebrekkig Nederlands. De ISK geeft
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ons onderwi J s

I S K- o n d e r wijs

VO:
a) Praktijkonderwijs (pro) is voor leerlingen van
12-18 jaar. Het pro is eindonderwijs en kent geen
diploma. Doorstromen naar mbo-entree is soms
mogelijk.
b) Vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) duurt vier jaar en kent drie richtingen:
• basisberoepsgerichte leerweg (bbl)
• kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
• theoretische leerweg (tl)
c) Havo (hoger algemeen vormend onderwijs)
duurt vijf jaar.
d) Atheneum (voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs) duurt zes jaar.
De namen van de ISK-profielen zijn daarvan afgeleid:
• PB, gericht op praktijkonderwijs (pro), bbl,
mbo-entree
• TK, gericht op tl, kbl, mbo 2 en 3
• 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 College.
Beide MBO’s hebben een speciale Entree-oplei-

Gemiddeld hebben anderstalige leerlingen twee
jaar nodig om voldoende thuis te raken in de
Nederlandse taal en cultuur om met succes een
vervolgopleiding op hun niveau te kunnen doen.
Het onderwijs op de ISK richt zich met name op
het verwerven 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 de volgende vakken: rekenen/wiskunde, Engels,
biologie/science, lichamelijke oefening,
beeldende vorming en drama.
Voor leerlingen die in Groningen en omgeving
wonen en een verblijfsvergunning hebben, kent
de ISK drie uitstroomprofielen en twee schooljaren. Zo kunnen we leerlingen zo goed mogelijk op hún niveau schakelen naar het reguliere
onderwijs.
Een beknopte toelichting van het voortgezet
onderwijs (VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO):
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ons onderwi J s
ding NT2 (Nederlands als tweede taal).
Leerlingen die nog geen verblijfsvergunning hebben, verhuizen na hun verblijf in de noodopvang
of het AZC vaak naar een andere plaats in Nederland. Zij worden geschakeld naar een andere ISK.
Voor deze leerlingen zijn twee uitstroomniveaus
mogelijk. Natuurlijk vindt er in de klassen zo nodig
meer differentiatie plaats.
Onze ambitie is om maatwerk te leveren voor
elke leerling. Per schooljaar zijn er drie momenten
waarop docenten de voortgang van de leerlingen
bespreken.

schakelen’ bespreken de resultaten van de leerling
en de opties voor vervolgonderwijs.
Leerlingenbegeleiding en decanaat
Elke klas heeft een eigen mentor. Voor leerlingen
is de mentor het eerste aanspreekpunt. De mentor verzorgt mentorlessen 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, emotionele en sociale
achtergrond.
De decaan ondersteunt de leerling en de mentor
bij het maken van een keus voor het vervolgonderwijs.

Voortgang
De mentor en de docenten volgen de leerlingen
intensief. In de instroomklassen leidt dit na zes
weken tot een uitstroomprofiel. Docenten gebruiken methode-gebonden 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/wiskunde getoetst.
Als het nodig is passen we het lesaanbod aan.
Door de korte lijnen binnen het team zijn aanpassingen snel gerealiseerd.

Extra ondersteuning
Soms heeft een leerling extra hulp nodig. Het Intern Ondersteuningsteam (IOT) geeft dan advies
en kan begeleiden. Aan het IOT nemen deel: de
ondersteuningscoördinatoren, de orthopedagoog, de leerplichtambtenaar, de jeugdarts, de
maatschappelijk werker en de teamleider. Het IOT
kan in overleg met de ouders of voogd een leerling extra begeleiding of sociale vaardigheidstraining bieden of doorverwijzen naar bijvoorbeeld
maatschappelijk werk.
Na schooltijd kunnen leerlingen in een huiswerkklas hun huiswerk maken. Ook oud-leerlingen
kunnen na schooltijd een beroep doen op extra
begeleiding.

Rapportage
Op het moment van schrijven (augustus 2016)
staat een heroverweging van het gebruik van
rapporten op de agenda. Wij onderzoeken de
mogelijkheden voor een meer adequate vorm van
rapportage dan de huidige.
De mentor nodigt ouders of verzorgers twee keer
per jaar uit voor de leerlingenbespreking.
Als leerlingen naar het regulier onderwijs 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 deelschakelen in het tweede leerjaar. Leerlingen volgen
dan één of meer vakken op de school waar zij naar
verwachting naar toe zullen gaan. De school
onderzoekt met de MBO’s mogelijkheden om
leerlingen in het tweede leerjaar kennis te laten
maken met hun toekomstige opleiding.
Schakelen
Als leerlingen het ISK-programma hebben doorlopen, gaan zij naar het regulier onderwijs. De
mentor, docenten, de decaan en de ‘coördinator
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Vertrouwenspersoon
Op school zijn mevrouw Saskia Stellingsma en de
heer Michiel Frankema de vertrouwenspersonen.
Leerlingen kunnen bij hen terecht als zij problemen hebben waarmee zij niet bij hun mentor
terecht kunnen of willen.

Adresgegevens
Hoofdlocatie ISK Groningen
Metaallaan 255
9743 BV Groningen
Tel. 050 – 321 05 20 (algemeen)
050 – 321 05 24 (meldingen verzuim)

Bijzondere projecten
Elk schooljaar organiseren we culturele en sportieve activiteiten en een schoolreis. Zo hebben
leerlingen in het afgelopen schooljaar deelgenomen aan een groot afvalproject in samenwerking
met de gemeente Groningen en kunstenaar Maria
Koijck.
Zie voor een overzicht van de activiteiten de jaaragenda op de website.

Bereikbaarheid
Fiets
De ISK heeft een fietsenstalling bij de school. De
stalling is niet bewaakt. De school is niet aansprakelijk voor schade aan fietsen.
Openbaar vervoer
De ISK is met de bus te bereiken vanaf het hoofdstation met buslijn 6 en lijn 16 richting Vinkhuizen.
Uitstappen bij halte Goudlaan.
Auto
Er zijn voldoende parkeerplaatsen op het schoolterrein.
Locatie Kamerlingh Onnes
Eikenlaan 286
9741 EW Groningen
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Lestijden locaties ISK

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 11 richting
Reitdiephaven en lijn 15 richting Zernike Campus.
Uitstappen bij halte Elzenlaan (lijn 11) of halte De
Trefkoel (lijn 15).
De school is ook bereikbaar met de trein; uitstappen bij het Noorderstation.
Auto
Er zijn voldoende parkeerplaatsen op het schoolterrein.

Hoofdlocatie Metaallaan			
1e uur		
8.45 - 09.45 uur		
2e uur 		
9.45 - 10.45 uur
pauze		
10.45 - 11.10 uur		
3e uur 		
11.10 - 12.10 uur
4e uur 		
12.10 - 13.10 uur
pauze		
13.10 - 13.40 uur
5e uur		
13.40 - 14.40 uur
6e uur 		
14.40 - 15.40 uur
7e uur 		
15.40 - 16.40 uur

Locatie Werkman vmbo
Melisseweg 2
9731 BX Groningen
Bereikbaarheid
Fiets
Er is een bewaakte fietsenstalling bij de school.
De school is niet aansprakelijk voor schade aan
fietsen.
Openbaar vervoer
Het Werkman vmbo is met de bus te bereiken
vanaf het hoofdstation met buslijn 3 richting
Lewenborg en lijn 4 richting Beijum. Uitstappen
bij halte Beneluxweg.
Auto
Er zijn voldoende parkeerplaatsen op het schoolterrein.
Locatie Zernike College
Kerklaan 39
9751 NL Haren
Bereikbaarheid
Fiets
Er is een fietsenstalling bij de school. De stalling is
niet bewaakt. De school is niet aansprakelijk voor
schade aan fietsen.
Openbaar vervoer
Het Zernike College is met de bus te bereiken
vanaf het hoofdstation met buslijn 50 richting
Assen via Haren en buslijn 51 richting Onnen via
Haren.
Auto
Er zijn voldoende parkeerplaatsen op het schoolterrein.

Eikenlaan
1e uur		
2e uur 		
pauze		
3e uur 		
4e uur 		
pauze		
5e uur		
6e uur 		

8.15 - 9.15 uur		
9.15 - 10.15 uur
10.15 - 10.35 uur
10.35 - 11.35 uur
11.35 - 12.35 uur
12.35 - 13.00 uur
13.00 - 14.00 uur
14.00 - 15.00 uur

Melisseweg
1e uur		
pauze		
2e uur		
3e uur 		
pauze		
4e uur 		
5e uur		
Pauze		
6e uur 		
7e uur		

8.45 - 9.45 uur		
9.45 - 10.00 uur
10.00 - 11.00 uur
11.00 - 12.00 uur
12.00 - 12.20 uur
12.20 - 13.20 uur
13.20 - 14.20 uur
14.20 - 14.30 uur
14.30 - 15.30 uur
15.30 - 16.30 uur

Kerklaan
1e uur		
2e uur		
pauze		
3e uur		
4e uur		
pauze		
5e uur		
pauze		
6e uur		

8.30 - 9.30 uur
9.30 - 10.30 uur
10.30 - 10.50 uur
10.50 - 11.50 uur
11.50 - 12.50 uur
12.50 - 13.20 uur
13.20 - 14.20 uur
14.20 - 14.40 uur
14.40 - 15.40 uur

Op dinsdag gelden aangepaste lestijden.
Het lesrooster is dan voor alle locaties als volgt:
1e uur		
8.45 – 9.30 uur
2e uur		
9.30 – 10.15 uur
pauze		
10.15 – 10.40 uur
3e uur		
10.40 – 11.25 uur
4e uur		
11.25 – 12.10 uur
5e uur		
12.10 – 12.55 uur
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Communicatie met ouders/verzorgers
De mentor is de spil tussen school en thuis. Ouders/verzorgers/voogd kunnen contact opnemen
met de mentor. Omgekeerd kan de mentor met
hen contact opnemen. Dit kan via de mail of telefoon (050-321 0520).
De e-mailadressen van de medewerkers kunt u
vinden onder het kopje Medewerkers.
De ISK organiseert algemene ouderavonden,
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.

Vakanties en vrije dagen
Zomervakantie
16 juli t/m 28 augustus 2016
Organisatiedag
29 augustus 2016
Herfstvakantie
15 t/m 23 oktober 2016
Onderwijsdag O2G2 2 november 2016
Kerstvakantie
24 december 2016 t/m
8 januari 2017
Voorjaarsvakantie 18 t/m 26 februari 2017
2e Paasdag
17 april 2017
(Paasvakantie) 4 dagen organisatiedagen
18 april t/m 21 april 2017
Meivakantie
22 april t/m 30 april 2017
Bevrijdingsdag
5 mei 2017
Hemelvaart
25 mei en 26 mei 2017
2e Pinksterdag
5 juni 2017
Suikerfeest
26 juni 2017
Organisatiedagen 17 t/m 21 juli 2017
Zomervakantie
22 juli t/m 3 september 2017

Deelraad medezeggenschap
Met ingang van dit schooljaar heeft de ISK een
deelraad medezeggenschap (MR). De schooldirectie bespreekt met de MR punten over 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

Schoolbestuur
ISK Groningen maakt deel uit van de Openbaar
Onderwijs Groep Groningen (O2G2). O2G2 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.
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naar de volgende bezetting:
Namens de ouders/verzorgers:		
Namens de leerlingen:			
Namens het personeel: 			

informatie
de 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 altijd
in overleg met de inspectie.

1 lid
1 lid
2 leden

De school 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.
Wilt u deelnemen aan de deelraad of wilt u meer
informatie, dan kunt u contact opnemen met
de teamleider door een mail te sturen naar d.
smeenk@o2g2.nl.

Klachtenregeling
Voor de ISK is de klachtenregeling van O2G2 van
toepassing. Deze regeling is te downloaden via
www.openbaaronderwijsgroepgroningen.nl. De
regeling is bedoeld voor leerlingen, ouders/voogden en personeel. Zij kunnen een klacht indienen
als zij ontevreden zijn over de manier waarop
problemen behandeld zijn of als er sprake is van
een vorm van intimidatie of geweld.

Ziek-/afwezig- en betermeldingen
Ouders/verzorgers moeten bij ziekte of afwezigheid
hun kind/pupil afmelden bij school tussen 7.458.45 uur via telefoonnummer (050) 321 05 24. Bij
terugkomst levert de leerling een beterverklaring
in bij de medewerker verzuimregistratie, de heer
Oude Wolbers. Zonder ondertekende bevestiging
beschouwen wij de afwezigheid als ongeoorloofd.

Ontruimingsoefening
Op elke vestiging wordt jaarlijks een ontruimingsoefening georganiseerd onder leiding
van het hoofd bedrijfshulpverlening.

Leerlingenraad
De leerlingenraad levert een bijdrage aan de
schoolorganisatie. De klassen kiezen een vertegenwoordiger. Zaken waar leerlingen op school
tegenaan lopen, probeert de leerlingenraad op
te lossen of te verbeteren. Elke leerling kan via de
leerlingenraad zijn of haar ideeën kwijt. De leerlingenraad organiseert onder andere het schoolfeest.
De raad wordt begeleid door de teamleider en
komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar.
Toegang tot e-mail, websites en het
schoolnetwerk
Alle leerlingen krijgen van de school een inlognaam,
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. Als docenten met
leerlingen afspreken dat zij per mail vragen kunnen stellen of per mail iets moeten inleveren, dan
gebeurt dit uitsluitend via het e-mailadres van de
school.
Schorsing/verwijdering van school
De rector kan een leerling de toegang tot bepaal-
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Schoolmaterialen
De school zorgt voor leerboeken en werkboeken.
Leerlingen moeten zelf voor onderstaande
schoolmaterialen zorgen.
Voor leerlingen die op een COA-locatie verblijven,
schaft de school deze materialen aan. De kosten
worden door COA vergoed.
Algemeen
• 2 balpennen (blauw), 1 balpen (rood)
• Multomap 4-gaats
• Papier voor in de multomap
• Tabbladen
• Lijmstift
• Schaar
• Doosje kleurpotloden
• Paar potloden HB
• Gum
• Puntenslijper
• Koptelefoon of oordopjes
Nederlands
Voor leerlingen TK en HA:
• Pocket woordenboek Nederlands (Van Dale:
Nederlands als tweede taal NT2)
ISBN: 978 9066 4885 64
Voor leerlingen PB:
• Leerwoordenboek Nederlands (Marilene Gathier
& Dorine de Kruyf, Uitgeverij Coutinho)
ISBN: 978 90 6283 444 0

Handige links
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
Hulpverleningsinstelling MJD (Maatschappelijk
Juridische Dienstverlening) in de stad Groningen:
www.mjd.nl

Rekenen/ Wiskunde
• Ruitjesschrift (hokjes van 1X1 centimeter)
• Geodriehoek
• Passer en rekenmachine (in overleg met de docent)
Sport (de sportkleding alleen tijdens de gymles
dragen)
• Sportshirt
• Sportbroek
• Sportsokken
• Sportschoenen met witte zolen (zwarte zolen
niet toegestaan)
• Handdoek

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 conflicten op door met elkaar te praten
4. zorgen wij goed voor onze spullen en omgeving
5. helpen wij elkaar

Schoolkosten
De scholen van O2G2 onderschrijven de landelijke
gedragscode ‘Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’.
• Niet alle schoolkosten worden door de overheid
bekostigd. Daarom vragen de scholen van O2G2
een algemene bijdrage van alle ouders voor schoolen klassenactiviteiten, kluisje en cultuurpas.
Betaling van de ouderbijdrage is vrijwillig. Kinderen

In de klas bespreekt de mentor met de leerlingen
wat dit voor hen betekent.
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waarvoor geen vrijwillige bijdrage wordt betaald
kan deelname aan activiteiten worden geweigerd.
• Verder wordt gebruik gemaakt van een leerlingenpas.
Het onderstaande overzicht geeft een zo volledig
mogelijk beeld van de kosten die u door de school
gefactureerd krijgt. We streven ernaar geen contante inning door docenten of andere medewerkers te
laten plaatsvinden gedurende het jaar.
De hoogte van de schoolkosten is door de directie
en de betreffende geledingen van de medezeggenschapsraad vastgesteld. Hieronder volgt een
overzicht van de kosten.

Algemene kosten
School- en klassenactiviteiten
De activiteiten bestaan bijvoorbeeld uit culturele
projecten, excursies, introductieactiviteiten,
vieringen en schoolfeesten.
Kluisje
Alle leerlingen maken gebruik van een kluisje. Het
gebruik hiervan kost € 5.
Cultuurpas
Alle leerlingen ontvangen in de loop van het schooljaar een Cultuurpas. Voor elke leerling is op grond
van deze pas € 15 beschikbaar voor culturele activiteiten, waarvan € 5 door de school wordt betaald.

Schoolkosten
ISK
2016-2017
Algemene kosten
School- en klassenactiviteiten
Kluisje
Cultuurpas
		
Specifieke kosten
Leerlingpas
Dagreis

Specifieke kosten
Leerlingenpas
De leerlingen betalen in de kantines en voor de
kopieermachines met de leerlingenpas. Er wordt
dus niet met contant geld betaald. Alle nieuwe
leerlingen ontvangen een nieuwe pas met daarop eenmalig een saldo van € 5. Deze pas kan op
school worden opgewaardeerd. De pas is gedurende de gehele schoolperiode geldig.
Schoolreis
Aan het eind van het jaar vindt de schoolreis plaats.
De kosten zijn rond de € 40.

€
€
€
€

50
5
10
65

€ 5
€ 40
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Medewerkers
Docenten
Mw. Nanny Bekker
Mw. Gitte Boschma
Dhr. Ward Brassé
Dhr. Anton Brontsema
Mw. Monique Drenth
Dhr. Edo Elzenga
Dhr. Gerry Erenstein
Dhr. Michiel Frankema
Dhr. Rob de Graaf
Mw. Lea Haar
Mw. Farah Hamdan
Mw. Tineke Havinga
Mw. Merle Herwig
Mw. Rita Hummel
Mw. Ruth de Jonge
Mw. Janine Kwanten
Dhr. Bert-Jan Leemans
Dhr. Frank de Leeuw
Mw. Tanja Meurs
Mw. Nicol van Muijen
Dhr. Peter Muller
Mw. Marjo Nauta
Dhr. Siebo Nieuw Beerta
Mw. Joke Osseweijer
Dhr. Theo Ploeg
Mw. An Poel
Mw. Hanneke Schipper
Dhr. Kamran Srush
Mw. Saskia Stellingsma
Mw. Jennie Tap
Mw. Simone Terpstra
Dhr. Wout Timmer
Dhr. Frank Tórrez Flores
Dhr. Marten Venema
Mw. Linda Vis
Mw. Roos de Vries
Mw. Ingrid Werkman
Mw. Rosan Zeilstra
Mevr. Marjon Zwaga

informatie
Conciërge
Mw. Dudu Öksüz

n.bekker@o2g2.nl
g.boschma@o2g2.nl
w.brasse@o2g2.nl
a.brontsema@o2g2.nl
m.drenth@o2g2.nl
e.elzenga@o2g2.nl
g.erenstein@o2g2.nl
m.frankema@o2g2.nl
r.de.graaf@o2g2.nl
l.haar@o2g2.nl
f.hamdan@o2g2.nl
t.havinga@o2g2.nl
m.herwig@o2g2.nl
r.hummel@o2g2.nl
r.de.jonge@o2g2.nl
j.j.s.kwanten@o2g2.nl
b.leemans@o2g2.nl
f.deleeuw@o2g2.nl
t.meurs@o2g2.nl
n.van.muijen@o2g2.nl
p.muller@o2g2.nl
m.nauta@o2g2.nl
s.nieuwbeerta@o2g2.nl
j.osseweijer@o2g2.nl
t.ploeg@o2g2.nl
a.poel@o2g2.nl
h.schipper@o2g2.nl
k.srush@o2g2.nl
s.stellingsma@o2g2.nl
j.tap@o2g2.nl
s.terpstra@o2g2.nl
w.timmer@o2g2.nl
f.torrezflores@o2g2.nl
m.venema@o2g2.nl
l.p.vis@o2g2.nl
r.devries@o2g2.nl
i.werkman@o2g2.nl
r.zeilstra@o2g2.nl
m.zwaga@o2g2.nl

d.oksuz@o2g2.nl

Administratief medewerkster
Mw. Hettie Kroon
h.kroon@o2g2.nl
Coördinator verzuim
Dhr. Emile Oude Wolbers e.oudewolbers@o2g2.nl
Ondersteuningscoördinatoren/vertrouwenspersonen
Mw. Saskia Stellingsma s.stellingsma@o2g2.nl
Dhr. Michiel Frankema
m.frankema@o2g2.nl
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Teamleider
Dhr. Dik Smeenk

d.smeenk@o2g2.nl

Rector
Dhr. Sjouke Wouda

s.wouda@o2g2.nl

internet
e-mail
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Metaallaan 255
9743 BV Groningen
www.iskgroningen.nl
info.isk@o2g2.nl

