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Algemeen 

Deze studiegids geeft informatie over de organisatie en gang van zaken op onze school, de ISK van de 
RSG Ter Apel. Deze en andere  informatie kunt u ook vinden op www.rsgterapel.nl onder de knop van de 
ISK. 
 
This school guide provides information about how things are organized at this location. This and other 
information you can also find on the website of the school. 
 

Adresgegevens / Address: 

ISK RSG Ter Apel, locatie Westermarke, 
Westerstraat 4, 
9561 SM Ter Apel 
0599 580739 
 
Postbus 47, 
9560 AA  Ter Apel 
 
E-mailadres: info@rsgterapel.nl 
Brin-nummer: 16 IH - 3 
 
 

Schooltijden/Timetable: 

 

Schooltijden / timetable     

  Ochtend/ Morning Middag / Afternoon  # 

Maandag/ Monday 08.30 - 12.20 uur 12.50 - 14.20 uur 

Dinsdag/ Tuesday 08.30 - 12.20 uur 12.50 - 14.20 uur 

Woensdag/ Wednesday 08.30 - 12.20 uur 12.50 - 14.20 uur 

Donderdag / Thursday 08.30 - 12.20 uur 12.50 - 14.20 uur 

Vrijdag / Friday 08.30 - 12.20 uur 12.50 - 14.20 uur 

# één lesdag tot 15.50 uur 2e helft schooljaar. 
  

 

 

 

 

 

http://www.rsgterapel.nl/
mailto:info@rsgterapel.nl
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Pauze / Break: 

Er zijn twee pauzemomenten: tussen 10.00 - 10.20 uur en tussen 12.20 - 12.50 uur. De leerlingen 

kunnen voor in de pauze wat te eten en drinken meenemen.   

Every day there are two breaks:  from 10.00 - 10.20 and from 12.20 – 12.50 hrs.  Pupils can bring food 

and drinks (No “energy drinks”, please!). 

 

Melden / Contact: 

0599 580739 

 

 

Indien uw kind niet naar school kan komen, meldt u dit voor schooltijd.  Dat geldt bij ziekte, bezoek aan 

artsen, of andere redenen.  In alle gevallen dient u hiervan een schriftelijke bevestiging te geven. 

If your child cannot attend school (illness/seeing a doctor or dentist/other reasons), please inform us 

before 8.30 a.m. A written confirmation is required at all times. 

Vakanties / Holidays : 

Herfstvakantie   23 oktober  t/m  27 oktober 2017 

Kerstvakantie 25 december 2017  t/m  5 januari 2018 

Voorjaarsvakantie 26 februari  t/m  2 maart 2018 

Paasweekend 30 maart  t/m  2 april 2018 

Meivakantie (incl. Koningsdag 27 april) 27 april  t/m  4 mei 2018 

Hemelvaartweekend 10 mei  t/m  11 mei 2018 

Pinksteren maandag 21 mei 

Junivakantie 18 juni  t/m  22 juni 2018 

Zomervakantie 23 juli  t/m  31 augustus 2018 

  
Eerste schooldag schooljaar 2018 / 2019: maandag 3 september 
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Gedragsregels /  Rules of conduct: 

We spreken Nederlands met elkaar. We communicate in Dutch on the school 

premises. 

We gaan respectvol met elkaar om. We treat each other with respect 

We schreeuwen en vloeken niet. We do not shout and curse. 

We roken niet en gebruiken geen mobiele 

telefoons. 

We do not smoke and do not use mobile phones.  

We luisteren naar de leraar en naar elkaar. We listen to the teacher and to each other. 

We hebben respect voor het gebouw en de 

omgeving. 

We show respect for the school premises and do 

not drop litter in the building or in the 

schoolyard. 

We komen op tijd naar school. We are on time when lessons start. 

We blijven van iemands anders eigendommen af. We keep our hands off other people’s property.  

 

Leerlingen die zich niet houden aan deze regels kunnen daarvoor worden bestraft. De straf bestaat altijd 

uit een ouderlijke aanpak. Eerst een waarschuwing en een goed gesprek. Daarna volgt er een 

strafmaatregel. Bijvoorbeeld door extra tijd op school door te brengen en zelfs  een verwijdering voor 

enige tijd. Waar nodig zal de leerplichtambtenaar worden ingelicht. 

Sanctions may be applied on those pupils who do not obey the rules of conduct. Sanctions always come 

down to a parental approach: at first a stiff conversation resulting in a warning; if necessary, a harsher 

form of punishment (such as detention or temporary expulsion) will be imposed. At all times parents will 

be informed. If need be, the school attendance officer will also be notified.  

 

     

   

  

 

   “ No respect, without respect” 
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Hoofddoelen / Primary objectives: 
 
We willen anderstalige kinderen zo goed mogelijk Nederlands leren in de tijd dat zij onze school bezoeken. 
Daarnaast willen we de kinderen voorbereiden op een plaats in de samenleving waar dan ook in de wereld. 
 
Our chief objective is to make foreign pupils learn as much Dutch as possible. Moreover, we want to 

prepare them for a life in any society in the world. 

We trachten dit te realiseren door / We try to realise this, by 
 
 
 
 
 

   R 
 

Regelmaat:  
Kinderen hebben behoefte aan 
duidelijkheid. D.w.z. dat: 

1)  de lessen altijd doorgang 
vinden en  

2)  binnen de lessen de docenten  
helder maken wat zij van de 
leerlingen verlangen.   

 

Respect: 
We werken met kinderen uit diverse 
cultuurgebieden. Ongeacht 
huidskleur en afkomst geldt als 
adagium:  Je hebt altijd begrip voor 
iemands persoonlijke situatie. 
Dit geldt voor leerlingen en 
personeel. 

 
 
 
 

   R 
 

 
 

   S 
 
 

Structuur: 
Onderwijsleervormen, waarbij 
leerlingen worden gestimuleerd om 
zichzelf te vormen, dienen in 
lessituaties te overheersen.  

Sociaal: 
er dient een veilig schoolklimaat te 
zijn, waarbij de kern is : ‘Jezelf 
kunnen zijn’;  je veilig kunnen 
bewegen door het gebouw heen.   

 

  
  S 
 
 

 
 

   G 

Gedegenheid:  
Docenten die op maat, op niveau de 
leerlingen van meerwaarde zijn, naar 
kennis en vaardigheden. 
 

Gemoedelijkheid: 
Persoonlijke aandacht.  
Het organiseren van buitenschoolse 
en/of afgeleide les- activiteiten, 
waarbij andere vaardigheden van 
leerlingen tot hun recht komen. 
 

 
 

   G 

 

   R Regularity Respectful   R 
   S  Structure Social   S 
   G Good and thorough Gentle    G 
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Lessentabel / table of lessons: 
 
We bieden de volgende vakken aan:  
The following subjects are taught: 

 

Vakken/Subjects: International course New arrivals 

Nederlands/Dutch 10                  12 

Engels/English 4                    0 

Wiskunde/Mathematics 6 6 

Creatieve vakken/Arts 2 4 

Wereldoriëntatie/Global Orientation 0 0 

Science 4 2 

L.O./P.E. 4 6 

PSO / Technics / Health care  2 0 

Totaal /Total 32 30 

 
International course: intended for those who speak Dutch (quite) well                                              
New arrivals:  intended for those who do not speak any Dutch 
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Teamleden / Staff 

Mevr. / Ms. A.M.E. Boelens Docent Rekenen en Wiskunde, Teacher of Mathematics and Calculating 

Mevr./ Ms. B.A.M. de Boer Docent Nederlands  / Teacher of Dutch 

Mevr. / Ms. M. Dijks Docent Nederlands / Teacher of Dutch 

Mevr./Ms. T. Gram Docent Wiskunde,  L.O. / Teacher of Mathematics  & P.E. 

Mevr. / Ms. A. Hempen Docent  Nederlands / Teacher of Dutch 

Dhr. / Mr. T. Idema Docent L.O. / Teacher of P.E. 

Dhr./Mr. M. Kersten Docent Science / Teacher of Science  

Dhr. / Mr. R. Kriek Docent Biologie / Teacher of Biology  

Mevr. /Ms. IJ.J. Oldenburger Docent Nederlands / Teacher of Dutch 

Dhr. / Mr.  C. van Rieke Conciërge / Caretaker     

Dhr. / Mr. H.J. Pleiter Docent Nederland en Rekenen / Teacher of Dutch and Calculating 

Mevr. / Ms. M. Potze Administratie / Student administration 

Dhr./ Mr. R. Siemons Docent  Engels / Teacher of English 

Mevr./ Ms.  I. Steenhuis Docent Creatieve vakken /Teacher of Arts & Craft, Design and Technology 

Mevr. Ms. I.C. Tuinenburg Docent Nederlands, Rekenen en Engels / Teacher of Dutch, Calculating and 

English 

Mevr. / Ms. K. Visch Orthopedagoge 

Dhr./Mr.   R.W. Krikke Locatieleider  / Department Manager 

(november 2017) 

Intake: 

Met elke nieuwe leerling voeren we een intakegesprek. Dat gesprek vindt samen met de 

ouders/verzorgers plaats. We noteren de gegevens van de leerling en vragen naar bijzondere 

omstandigheden. Ook vragen we naar iemands herkomst. Daarnaast maakt elke leerling een test over 

zijn kennis van het Nederlands, het rekenen en het ruimtelijk inzicht.  Dit doen we om te bepalen in 

welke groep we uw kind kunnen plaatsen. 

An intake session is conducted with each new pupil in the 

presence of his/her parents. Name, date of birth, country of 

origin and particulars, if any, are registered. Besides, each 

pupil is required to do a test in order to assess his/her 

knowledge of Dutch, arithmetic and spatial skills and to decide 

which level of education suits his/her individual needs best.  



8 

studiegids ISK RSG Ter Apel –  locatie Westerstraat – schooljaar 2017-2018 

Belangrijke  aandachtspunten 

Bij het naar school gaan moet je goed denken aan: 

- Een goede fiets, met goede banden en verlichting (Geen licht aan je fiets als het ’s morgens en ’s 

avonds donkerder wordt, kost je een geldboete). 

- Goede regenkleding, want de hele dag nat in school zitten dat gaat niet. 

- Een goede schooltas, want daarin moeten bijvoorbeeld een etui en werkschriften en agenda. 

- In je etui horen 2 pennen, (kleur)potloden, puntenslijper, gum en een geo -driehoek te zitten. 

- Schriften voor elk vak: Wiskunde hokjes 1cm x 1cm en Rekenen hokjes 0,5cm x 0,5 cm. 

- Bij sport horen sportschoenen, sportkleding en een handdoek.  (liefst in een aparte tas mee 

nemen). 

 

In school geldt: 

- We praten Nederlands met elkaar. 

- Bellen met je mobiel doe je in het voorportaal van de hal of buiten. 

- Je mag niet rennen in de gangen en lokalen. 

- Je mag geen kauwgum gebruiken. 

In de leslokalen geldt: 

- Je hebt aandacht voor de leraren 
- Je luistert naar hun uitleg en aanwijzingen. 
- Wil je wat vragen, dan steek je je hand omhoog. 

- We praten niet door elkaar heen.  

- Je mag geen cap of pet dragen. 

Bij bezoek aan de dokter, tandarts, advocaat of een andere reden:  van te voren een briefje van je 

ouders mee. 

Voor alles geldt, dat je respect hebt voor elkaar. Waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet is daarbij niet 

belangrijk. 

Roken en pesten is ten strengste verboden. 

Wie volgens de docenten en schoolleiding  zich 

niet aan de regels houdt, moet daarvoor één of 

meer lesuren na schooltijd op school blijven.  

We wensen jullie een goed schooljaar en een 

prettige samenwerking.  

 

Namens de docenten, 

R.W.Krikke, schoolleiding. 

 

 


