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NIEUWSBRIEF 8 september 2016 

 

 

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 

Start schooljaar 2016 

De school is weer begonnen. In de vakantie zijn er heel veel nieuwe aanmeldingen geweest. Al deze 

leerlingen kregen een intakegesprek. Het was daardoor een heel druk en onrustig begin. 

Mijn excuus als uw kind later is begonnen of het onduidelijk is geweest. Ondertussen zijn bijna alle 

leerlingen gestart. 

Vier gebouwen 

De ISK geeft dit jaar les in vier gebouwen.  

Hoofdlocatie ISK Groningen 

Metaallaan 255 

9743 BV Groningen 

Tel.  050 – 321 05 20 (algemeen) 

 050 – 321 05 24 (meldingen verzuim) 

Locatie Kamerlingh Onnes 
Eikenlaan 286 

9741 EW Groningen 
 

Locatie Werkman vmbo  
Melisseweg 2 

9731 BX Groningen 
 

Locatie Zernike College 
Kerklaan 39 
9751 NL Haren 

 

Offerfeest 

Aanstaande zondag begint het Offerfeest. Een belangrijk feest voor moslims.  

Maandag 12 september zijn islamitische leerlingen vrij.  

Vanaf dinsdag 13 september moeten zij weer naar school. 
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Medezeggenschap 
Met ingang van dit schooljaar heeft de ISK 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:  1 lid 
Namens de leerlingen:   1 lid 
Namens het personeel:   2 leden 
Als u overweegt om lid te worden, kunt u contact met mij opnemen via d.smeenk@o2g2.nl. Ik nodig 
u dan graag uit om de werkzaamheden toe te lichten. 

 

 

 

Namens alle medewerkers ISK Groningen  

Dik Smeenk, 

teamleider           
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NEWSLETTER September 8, 2016 
 
 
Dear students, parents / guardians, 
 
Start of Year 2016 
The school has started again. During the holidays, there have been many new registrations. All these 
students were given an intake interview. The result was a very busy and restless beginning. 
My excuse if your child is has started later or if it has been unclear. Meanwhile, almost all pupils have 
started. 
 
Four buildings 
The ISK will give this schoolyear lessons in four buildings. 
 
Main location ISK Groningen 
255 Metaallaan 
9743 Groningen BV 
Tel. 050-321 05 20 (general) 
050-321 05 24 (default reports) 
 
Location Kamerlingh Onnes 
Eikenlaan 286 
9741 EW Groningen 
 
Location Werkman vmbo 
Melisseweg 2 
9731 BX Groningen 
 
Location Zernike College 
Kerklaan 39 
9751 NL Haren 
 
Feast of sacrifice 
Next Sunday, the Feast of Sacrifice begins. An important feast for Muslims. 
Monday 12 September, Muslim students are free. 
From Tuesday, September 13, they have to go back to school. 
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Participation 
Starting this school year, the ISK has a participation council (MR). The school board will discuss the 
MR policies of the school. Important decisions need the approval of the MR, as the school plan and 
rules in the field of safety and health. On other matters the MR will give advice to the school board. 
Aiming for the following line: 
On behalf of the parents / guardians: 1 member 
On behalf of the students: 1 member 
On behalf of the staff: 2 members 
If you are considering to join, please contact me via d.smeenk@o2g2.nl. I will invite you to come and 
explain the work. 
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