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OKBG  
Er zijn op dit moment 10 ouders vertegenwoordigd in de OKBG uit de klassen VA, VB, 
1B,1D, 2A en 2B. 
Het zou erg fijn zijn wanneer er toch nog een ouder uit de klassen VC, 1A en 1C komt. U 
kunt zich nog opgeven door even een telefoontje te plegen met de administratie. 
Op dinsdag 26 november komt de ouderklankbordgroep voor de 1e keer bijeen. 
 
Voorlichtingsavonden in de wijk van 18 t/m 21 november 2019 
De voorlichtingen van het voortgezet onderwijs aan leerlingen van de basisscholen (groep 8) 
gaan weer van start.  
U kunt ons helpen door deze data door te geven aan eventuele belangstellenden. De Simon 
van Hasseltschool geeft voorlichtingen op: 
 
- 18 november 2019, van 17.30 – 20.20 uur 
 Plaats: Praedinius Gymnasium, Turfsingel 82, Groningen 

Voor ouders/verzorgers van leerlingen van de basisscholen in Groningen Centrum. 
 
- 19 november 2019, van 17.30 – 20.20 uur 
 Plaats: Montessori Lyceum, Helper Brink 30, Groningen 

Voor ouders/verzorgers van leerlingen van de basisscholen in Groningen Zuid. 
 
- 20 november 2019, van 17.30 – 20.20 uur 
 Plaats: Kamerlinh Onnes, Eikenlaan 286, Groningen 

Voor ouders/verzorgers van leerlingen van de basisscholen in Noordwest Groningen. 
 
- 21 november 2019, van 17.30 – 20.20 uur 
 Plaats: Werkman VMBO, Kluiverboom 1a, Groningen 

Voor ouders/verzorgers van leerlingen van de basisscholen in Noordoost Groningen. 
 
- 21 november 2019, van 17.30 – 20.20 uur 
 Plaats: Harens Lyceum, Kerklaan 39, Haren 

Voor ouders/verzorgers van leerlingen van de basisscholen in Groningen Zuid. 
  

AGENDA 
 
5 november  NS voorlichting Vandalisme, Luisteris (klas VC en 1A) 
12 november  NS voorlichting Vandalisme, Luisteris (klas 1B en 1C) 
19 november  Lesson Study, aangepast rooster 
26 november  Lesson Study, aangepast rooster  
3 december  Sinterklaasviering  
16 december  Voorlichting HALT 
18 december  Voorlichting HALT 
19 december  Kerst-/knutselmarkt 
20 december  Kerstontbijt / rapport wordt uitgedeeld 
21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 
 
 



 

Vuurwerk 
De tijd van vuurwerk is in aantocht. Op school besteden we hier op 16 en 18 december 
aandacht aan! 
Daarnaast willen we ook uw medewerking vragen. Wilt u met uw dochter/zoon/pupil hun 
gedrag rond vuurwerk doornemen. 
Het is goed om te weten dat meenemen/verhandelen/afsteken van vuurwerk verboden is 
(ook op en in de omgeving van school). Vanuit school zal er altijd aangifte gedaan worden bij 
de politie wanneer een leerling betrapt wordt bij overtreding van deze regels! 
Vaak ligt er nog vuurwerk van vorig jaar, waar leerlingen soms mee naar school komen. 
Op school zijn we erg blij met uw medewerking hierin. 
 
Voorlichting HALT, vuurwerkoverlast op 16 en 18 december a.s. 
De jaarwisseling is voor veel mensen een feest, toch gaat het ook wel eens fout. 
Jaarlijks worden zo'n 1.500 jongeren naar Halt gestuurd omdat zij zich niet aan de 
vuurwerkregels houden. Maar ook vernielingen, brandstichting, geluidsoverlast en het 
lastigvallen van hulpdiensten zijn situaties die veel voorkomen tijdens oud en nieuw. 

Aanpak 
Halt geeft jaarlijks zo'n duizend voorlichtingen 'Overlast rond de jaarwisseling'. Tijdens deze 
voorlichting gaan zij in op verschillende overlastsituaties en de gevolgen voor een ander. 
Ook gaan ze in op de regels rondom vuurwerk en vertellen zij de leerlingen hoe zij veilig 
vuurwerk kunnen afsteken. Veel jongeren op deze leeftijd zijn erg gevoelig voor wat 
leeftijdsgenootjes doen en vinden en handelen in de groep vaak anders dan alleen. Daarom 
speelt het thema groepsdruk een belangrijke rol in de Halt-voorlichting. Door middel van een 
opdracht ervaren de jongeren dat je verschillende rollen in een groep hebt. De Halt-
medewerker praat ook met de leerlingen over hoe zij ervoor kunnen zorgen dat zij niet in de 
problemen komen door groepsdruk. 

Wat levert het op? 
De voorlichting 'Overlast rond de jaarwisseling' zorgt er voor dat jongeren de regels kennen 
en dus niet uit onwetendheid een overtreding begaan. Kennis van illegaal vuurwerk en het 
veilig afsteken zorgt voor minder ongelukken. Door bewust stil te staan bij de gevolgen van 
vuurwerkoverlast, houden jongeren meer rekening met hun omgeving. 

Halt-straf 
Als jongeren van 12 tot 18 jaar zich niet aan de wettelijke regels houden, dan kunnen zij door 
de politie naar Halt worden gestuurd voor een Halt-straf. Bij Halt krijgen ze een passende 
interventie, die bestaat uit een aantal gesprekken, excuus maken en het maken van een 
leeropdracht. Schade vergoeden hoort ook bij deze interventie.  
Voor vernieling en brandstichting kan een jongere ook naar Halt worden gestuurd. 
 
 
Lesson Study 
We gaan dit jaar weer een traject Lesson Study doen met het gehele team.  

 

Het traject bestaat uit verschillende onderdelen, kort en bondig gezegd gaan groepjes 

docenten onderzoeken hoe ze een les zo kunnen opzetten dat de leerling het meeste leert. 

We zullen hierbij niet naar de docent kijken, maar vooral naar het effect van de les op de 

leerling. 

Het zal gaan voorkomen dat er leerlingen vrij zijn terwijl andere leerlingen les hebben en 

geïnterviewd worden. 

Over de roosteraanpassingen ontvangt u vanzelfsprekend bericht van ons! 

Wilt u meer van Lesson Study weten dan kunt u informatie vinden via de volgende link 

http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/professionalisering/lstudy/ 

https://www.halt.nl/halt-straf/
http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/professionalisering/lstudy/


 

Sinterklaas 
Op dinsdag 3 december gaan we in alle klassen de verjaardag van Sinterklaas vieren tijdens 
project. In de klassen worden lootjes getrokken. We hebben met elkaar afgesproken dat 
leerlingen naast het kadootje (max. 5 euro) ook een surprise en een gedicht maken. 
De grote vraag blijft natuurlijk; Zal Sinterklaas ons dit jaar ook vereren met een bezoek? 
 
Vol verwachting klopt ons hart. 
 
 


