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Personeel - mutaties 

In de afgelopen periode is een aantal medewerkers (tijdelijk) bij ons in dienst 
getreden. Hierbij een overzicht: 

₋ Mevr. A. van der Plas (a.vanderplas@rsgterapel.nl) vervangt vanaf de 
herfstvakantie mevr. J. Snoei (afwezig wegens ziekte) als 
ondersteuningscoördinator. 

₋ De lessen PSO-verzorging van mevr. J. Snoei werden in eerste 
instantie overgenomen door mevr. A. Eisinga. Per 26 november neemt   
mevr. N. van der Molen (n.vandermolen@rsgterapel.nl) deze lessen over. 
Ook neemt zij de lessen PSO over van mevr. M. Roossien, die met 
zwangerschapsverlof is per 1 december. 

₋ Ook mevr. A. Wietses is voorlopig gestopt met werken i.v.m. zwanger-
schapsverlof. Haar uren wiskunde en rekenen zijn vanaf 1 december 
overgenomen door de heer S.P.Bollen (s.bollen@rsgterapel.nl) 

₋ De lessen nask1 en natuurkunde van de heer J. Duindam (afwezig 
wegens ziekte) worden sinds 15 oktober overgenomen door de heer  
L. van Wezep (l.vanwezep@rsgterapel.nl). 

₋ Sinds 1 oktober is de heer K. Tijben (k.tijben@rsgterapel.nl) tijdelijk in 
dienst getreden om de heer I. Rensema vanwege ziekte te vervangen 
als teamleider H/V-klas 2 t/m 6.  

₋ De lesuren Nederlands van de heer A. van Haastrecht werden in 
eerste instantie vervangen door de heer G. Huizenga. Hij heeft de 
school echter na een paar weken alweer verlaten en nu worden de 
lessen Nederlands vervangen door mevr. Wever, mevr. Opheikens en 
de heer Tieben. 

₋ De heer M. Steenbergen (m.steenbergen@rsgterapel.nl) vervangt per 3 
december de lessen Nederlands van mevr. M. Hulsman (afwezig 
wegens ziekte). De heer R. Otten neemt  haar lessen van Mavo-4 over.  

₋ Per 1 december heeft mevr. E. Grave (docente rekenen) de school 
verlaten. Ze kon meer lesuren bij haar andere werkgever krijgen.                     
Mevr. J. de Groot (j.degroot@rsgterapel.nl) neemt haar lessen over. 

₋ Per 12 november is mevr. M. Lutke (m.lutke@rsgterapel.nl) in dienst 
getreden als klassenassistent bij de lessen Zorg & Welzijn.  

₋ Bij Mobiliteit &Transport(MT) is de heer G. Weinans per 1 december 
benoemd als klassenassistent. 
 

Hiermee zijn vooralsnog alle vacatures ingevuld.          

We wensen de nieuwe medewerkers veel succes en 

plezier in hun werk.  Tevens dank aan de collega’s die bereid zijn 

geweest klassen over te nemen van afwezige collega’s. 

mailto:a.vanderplas@rsgterapel.nl
mailto:n.vandermolen@rsgterapel.nl
mailto:s.bollen@rsgterapel.nl
mailto:l.vanwezep@rsgterapel.nl
mailto:k.tijben@rsgterapel.nl
mailto:m.steenbergen@rsgterapel.nl
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mailto:m.lutke@rsgterapel.nl
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Open dag 2019 

De jaarlijkse Open Dag is gepland op zaterdag 26 januari van 10.00-15.00 uur. 

Leerlingen uit groep 8 en 7 kunnen dan kennismaken met de 

diverse opleidingen van de RSG. Ook kunnen ze de sfeer proeven, het 

gebouw bekijken en deelnemen aan diverse leuke (les)activiteiten.  
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Start na de Kerstvakantie 

Maandag 7 januari starten de lessen weer.       
Alle leerlingen zijn het 1e en 2e  lesuur vrij.         
Dit i.v.m. een nieuwjaarsontbijt voor alle 
personeelsleden. 

 

‘Van de bouwplaats’- 4 
De voorbereidingen voor de grote vernieuwbouw liggen prima op schema. De 

komende weken worden de laatste puntjes op de i gezet. Op woensdag 9 

januari zal het definitieve ontwerp worden gepresenteerd aan de 

gemeenteraad van Westerwolde. Bij de volgende nieuwsbrief zal worden 

ingegaan op het definitieve ontwerp. 

 

 

Impressie van de nieuwbouw 

 
RSG clinics 
Op donderdag 15 en donderdag 22 november jl. 
hebben de leerlingen van groep 8, net als voorgaande 
schooljaren, weer een dag meegedraaid op onze school. 
Ze hebben een goede indruk gekregen van een RSG-
schooldag. Op 15 november waren er 179 leerlingen in 
de RSG en op 22 november waren het er 168.        
We kunnen terugkijken op 2 geslaagde dagen!  
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RSG komt naar je toe deze winter                                                                 

We gaan dit jaar op twee plekken op een andere manier voorlichting geven. 

Niet alleen de ouders, maar ook de leerlingen zijn uitgenodigd. We hebben de 

eerste avond in Vlagtwedde gehad. De tweede avond is op 16 januari 2019 

in Emmer Compascuum.  

 

Inzage leerlingdossier en andere rechten voor ouders en leerlingen 

Rondom leerlinggegevens hebben ouders verschillende rechten. Ouders 

mogen het dossier inzien, een kopie vragen, hun zienswijze toevoegen en 

bepaalde informatie laten verwijderen. Deze rechten gaan op de leerling over 

zodra deze 16 jaar is. De school blijft wel verplicht ouders te informeren over 

de studievoortgang van hun kind tot 18 jaar ouder is.  

Rechten van ouders 

De rechten van ouders en leerlingen rondom het leerlingdossier staan in de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  

Dit zijn de belangrijkste rechten van ouders: 

 Recht op duidelijke informatie 

 Recht op inzage in de gegevens 

 Recht op een kopie van de gegevens 

 Recht op correctie en aanvulling 

 Recht om gegevens te laten wissen 

 Recht om gegevens die de school bewaart over te (laten) dragen: 

dataportibiliteit 

 Recht om gegevens te laten bewaren of juist de verwerking stop te 

zetten 

 Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens 

 Recht om een geautomatiseerde beslissing nogmaals te laten bekijken. 

Zoals bijvoorbeeld bij een centraal lotingssysteem dat leerlingen 

toebedeelt aan de scholen in een regio 

 

                                                                                      

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf
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Rechten van Leerlingen van 16 jaar en ouder 

Bovenstaande rechten rondom het leerlingdossier zijn in beginsel rechten van 

de leerling zelf. Voor kinderen onder de 16 jaar treden ouders op als wettelijk 

vertegenwoordiger. Dat betekent dat een leerling vanaf 16 jaar zelf mag 

beslissen over zijn leerlingdossier en dus ook zelf inzage hoort te vragen. De 

ouder kan alleen met toestemming van de leerling zelf over het gehele dossier 

beschikken. De school heeft overigens wel de plicht, op basis van de Wet 

Voortgezet Onderwijs, om ouders op de hoogte te stellen over de 

studievoortgang van hun kind zolang deze minderjarig is, dus tot hun kind 18 

is. Dat betekent dat de studievoortgang voor ouders van leerling tot 18 jaar in 

Magister via de ouder-inloggegevens beschikbaar blijft. Leerlingen van 18 jaar 

en ouder moeten toestemming geven of hun studievoortgang ook toegankelijk 

is voor de ouders. 

Wilt u uitgebreidere informatie, dan verwijzen we door naar de website van de 

school (www.rsgterapel.nl) . Onder “OUDERS” vindt u informatie over Privacy 

en de AVG. 

De gezonde school 

Van 5 t/m 11 november was het de week van “Respect”.    

In deze week hebben een aantal klassen gastlessen gehad. 

Eén van deze gastlessen was “Klassetaal”. Er werd met 

dagelijkse voorbeelden uitgelegd hoe je met woorden iemand 

kan kwetsen. De week werd afgesloten met een lezing van 

mevrouw Antje Diertens van D66. Ook zij benadrukte hoe 

belangrijk het is respectvol met elkaar om te gaan. 

 

In de week daarop volgend hebben de leden van de 

werkgroep Gezonde School hamburgers gebakken.   

Dit binnen het thema “Goed Burgerschap”.               

Zo konden de leerlingen en medewerkers in de 

middagpauze een “Broodje Bravo” of een 

“Respectburger” kopen.   

 
 
 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2018-01-01/0/TiteldeelII/AfdelingI/HoofdstukI/Paragraaf1/Artikel23b/afdrukken
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2018-01-01/0/TiteldeelII/AfdelingI/HoofdstukI/Paragraaf1/Artikel23b/afdrukken
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RSG-Run 2018 
 
Op dinsdag 16 oktober jl. heeft de sectie l.o. een geslaagde RSG-Run 

georganiseerd! Dit jaar was er voorafgaand voor het eerst een succesvolle run 

voor de basisscholen in de omgeving, waarbij verschillende leerlingen uit 

groep 7/8 1,5 km hebben afgelegd. 

 

Om 13:00 was de start van de 5km voor de leerlingen van de eerste en 

tweede klassen en leerlingen van de bovenbouw + ISK. De snelste op de 5km 

was Ahmed Baki van de ISK met een tijd van 19:49 min.  

Hieronder de rest van de uitslag! 

 
 Jongens klas 1         Meisjes klas 1  Bovenbouw jongens        

1e Roy Toersen              1e Alicia Leijten  1e Lars Niemeijer                   

2e Christian Tent            2e Floor Benus  2e Jacco Kemkers                  

3e Mitchel Davids           3e Desiree Jonker 3e Twan Kemkers                   

  

Jongens klas 2             Meisjes klas 2  ISK Jongens 

 

1e Mats Stuulen               1e Anika Lourens 1e Ahmed Baki 

2e Roy Waebers              2e Demi Leijten  2e Abdulrahman 

3e Mark Oldenburger       3e Marit Martens  3e Fesehation 
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Razende reporters 

Hallo, ik ben Nadja de Blouw, “razende 

reporter” voor de RSG. Ik heb gesolliciteerd voor 

deze functie omdat ik het erg leuk vind om te 

schrijven en hier graag meer mee wil oefenen.     

In mijn vrije tijd ben ik meestal aan het lezen en 

anders wel aan het schrijven. Ik vind acteren en 

naar theaters/musicals gaan ook fantastisch om te 

doen. Inmiddels zit ik alweer in vier havo, wat een 

groot deel van mijn tijd inneemt. Toch vind ik het 

heel leuk om dit te doen voor de school en steek 

ik er graag een deel van mijn tijd in. Mijn stukjes in 

de nieuwsbrief zullen voornamelijk gaan over de school en de activiteiten op 

onze school. Mocht je een onderwerp hebben waarvan je denkt, daar wil ik 

echt meer over weten, dan kun je me altijd bereiken op mijn schoolmail. 

Groetjes,  

Nadja                 

 

Hallo, 

Ik ben Lieke Vos en brugklasser op de RSG Ter Apel.    

Ik schrijf graag en heb daarom gesolliciteerd als RSG-

razende reporter. Ik ben dit samen met Nadja (zie boven) 

geworden en heb daarom een stukje voor de nieuwsbrief 

geschreven. Verder houd ik van paardrijden en 

fotograferen. 

Omdat het voorgaande jaren erg onrustig in de kantine 

was, wordt er sinds dit schooljaar tijdens de pauzes door docenten 

gesurveilleerd in de kantine. Het idee kwam van de ouderraad. We waren 

benieuwd wat de leerlingen en de docenten hiervan vinden en hebben hen 

gevraagd naar hun ervaringen. De meningen zijn heel gevarieerd. Wel is het 

opvallend dat veel leerlingen vinden dat de kantine schoner is. Ook vinden 

leerlingen het fijn dat ze vragen kunnen stellen aan docenten buiten de lessen. 

Docenten vinden dat minder leerlingen klagen over de conciërges, dat er meer 

contact is tussen leerlingen en docenten en dat het rustiger is in de kantine. 
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Ouderraad 

Onze oproep op de website, via Facebook en tijdens de ouderavonden voor 

de eerste klassen heeft maar liefst 11 nieuwe aanmeldingen opgeleverd!    

Hier zijn we als ouderraad (OR) enorm blij mee. Het geeft aan dat de OR een 

functie heeft binnen de school en dat er ook onder de ouders 

enthousiastelingen zijn die daar graag deel van uit willen maken. Bedankt!.  

We kunnen de OR weer op peil brengen qua aantal en hebben daarnaast ook 

een flink aantal ouders voor de toekomst. De samenstelling verandert immers 

bijna jaarlijks doordat ouders van de leerlingen die van school gaan, uit de OR 

stappen. Dit geeft een goed gevoel voor de toekomst.  

We hebben tijdens de vergadering van 14 november afscheid genomen van 

Angelique en Regina. Nogmaals hartelijk dank voor jullie inbreng en inzet voor 

de OR.  

Ook hebben we gesproken met de vertegenwoordigers Jan en Martijn van de 

leerlingenraad (LLR). Zij waren op uitnodiging bij deze vergadering 

aanwezig. We hebben gekeken of er zaken zijn die we zowel als OR en LLR 

belangrijk vinden om iets mee te doen. In dat geval kunnen we samenwerken 

om tot een goed resultaat te komen. Ook hebben zij ons antwoord kunnen 

geven op een aantal vragen. Verschillende dingen zijn besproken en de 

afspraak is gemaakt om een dergelijke gezamenlijke vergadering 2 keer per 

jaar te doen. Van beide zijden is het als zeer nuttig ervaren.  

Als OR bespreken we per vergadering een thema. Iets wat direct met de 

school te maken heeft en waar wij als OR iets van vinden en dit ook door 

willen geven aan de medezeggenschapsraad en schoolleiding. Een voorbeeld 

is dat docenten nu tijdens de pauzes in de kantine aanwezig zijn om te 

surveilleren.  

Om de OR binnen de school een nog grotere rol te geven is er tijdens de 

vergadering gevraagd om mee te denken over hoe dat zou kunnen.              

We zouden bijvoorbeeld in een schooljaar een thema aan kunnen pakken, 

eventueel in werkgroepjes, om niet alleen het te bespreken maar ook om met 

een plan van aanpak te komen richting de schoolleiding.  

Mocht u zaken of ideeën hebben die u van belang vindt voor de OR om te 

bespreken dan ontvangen wij dat graag op: ouderraad@rsgterapel.nl  

Namens de OR wens ik u allen prettige feestdagen toe.  

 

Harry de Roo, voorzitter      

file:///C:/Users/wever/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/HRC595WW/ouderraad@rsgterapel.nl
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Decanaat vmbo 

MBO voorlichtingsavond 
19 november is weer de jaarlijkse MBO 

voorlichtingsavond op de RSG georganiseerd. 

Zo’n 40 MBO opleidingen hebben zich gepresenteerd. 

Veel leerlingen uit klas 3 en 4 waren aanwezig op deze 

avond. Sport en Bewegen, Verzorging/verpleging en 

haarverzorging/schoonheidsspecialist waren de populairste opleidingen.  

VeVa (defensie) wekte ook veel interesse.  

Volgens voorlichters, ouders en leerlingen was het een geslaagde avond. 

 

Meeloopdagen 

De meeste MBO scholen bieden de mogelijkheid om een dag mee te lopen. 

Als uw zoon of dochter graag een dag wil meelopen op het MBO kan dat. 

Leerlingen kunnen zich aanmelden en moeten mij vervolgens datum en school 

en opleiding mailen, zodat op school bekend is waar ze zijn. Toetsen die 

worden gemist moeten uiteraard ingehaald worden. 

Inschrijven voor opleidingen kan ook nu al. Voor 1 april moet uw zoon of 

dochter in elk geval aangemeld zijn op het MBO. 

 

Heb je vragen? loop rustig langs of maak een 

afspraak. Op donderdagen ben ik bijna altijd te 

vinden in kantoor 21b. Op de school-website 

onder het kopje decanaat VMBO zijn ook diverse 

handige websites te vinden. 

 

Vriendelijke groet, 

F. Schut        f.schut@rsgterapel.nl 

 

 

 

 

 

 

mailto:f.schut@rsgterapel.nl
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Decanaat hv 

In de derde klassen is er inmiddels een start gemaakt met de profiel- en 

vakkenpakketkeuze. De informatie die is gepresenteerd op de 

voorlichtingsavond kunt u terugvinden op de website van de RSG 

(informatie/decanaat havo en vwo). De leerlingen zijn zich aan het oriënteren 

en activeren nog voor de kerstvakantie hun digitale Qompaslicentie. Achter 

deze inlogcode vindt u veel informatie en verschillende keuze- en 

interessetesten. In januari gaan we met alle derdeklas leerlingen naar NHL-

Stenden en kunnen de leerlingen die wiskunde B willen kiezen kennismaken 

met de inhoud van dat vak tijdens de (verplichte) maatwerkuren. In januari 

ontvangt u het profielkeuzeformulier en de profielwijzer met gedetailleerde 

informatie over de gang van zaken rondom de profiel- en vakkenkeuze.         

De vakadviezen van de lesgevende docenten kunt u terugvinden in magister 

als het tweede rapport wordt uitgereikt.  

Het is goed om te zien dat er veel leerlingen in de examenklassen gebruik 

maken van de mogelijkheid om, naast het bezoeken van open dagen, een 

dagje mee te lopen bij hun mogelijke vervolgopleiding. De deadline voor het 

inschrijven voor een fixusopleiding komt in zicht (15 januari) en velen zullen 

meteen daarna de selectieprocedure ingaan.   

Op de website van de RSG verschijnt binnenkort een link naar Ezine.       

Hierin vindt u de meest recente praktische 

informatie over studiekeuze voor wat betreft      

het HBO en WO.                             (of open hier )                                                                                                 

Leerlingen in de niet-examenklassen ondernemen inmiddels op individuele 

basis oriënterende activiteiten. Zo heeft een aantal leerlingen de 

beroepenvoorlichting in Groningen bezocht en heeft vwo 5 de open dag van 

de RUG bijgewoond. De meeste onderdelen van het LOB-programma voor 

deze klassen vinden plaats in de tweede helft van het schooljaar. Eind januari 

komt er een mogelijkheid om deel te nemen aan een meet-en-greet in het 

Treant ziekenhuis in Emmen en eerstvolgende open dagen van HBO en WO 

instellingen vinden plaats in de periode tussen eind januari en begin maart.  

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!!   

G.I. de Jong (g.dejong@rsgterapel.nl)  

Decaan havo vwo 

file:///C:/Users/wever/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/HRC595WW/g.dejong@rsgterapel.nl
https://uitgeverij-aan-de-slag.instantmagazine.com/aan-de-slag/studiekeuze-ezine
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V6 film en lezing DDR – Bezoek Anja Fricke        

Op woensdagavond 28 november hebben wij als vwo 6 

gezamenlijk de film ‘Das Leben Der Anderen' gekeken. 

De film geeft een beeld van het leven in de voormalige 

DDR, waarbij spionage een grote rol speelde. Naar 

aanleiding van deze filmavond kregen wij op vrijdag 30 

november bezoek van mevrouw Anja Fricke. Zij kwam 

ons vertellen over haar jeugd in de DDR. De lezing begon met haar 

persoonlijke verhalen over haar schooltijd, haar familie en ervaringen met 

onderdrukking en propaganda. Gedurende de lezing leerde ze ons hoe we ons 

behoorden te gedragen in een socialistische schoolomgeving, waardoor er 

meerdere grappige situaties ontstonden. Omdat wij uiteraard niet gewend zijn 

aan deze gebruiken maakten we fouten die we makkelijk weg konden lachen, 

maar zoals mevrouw Fricke ons later vertelde, waren er aan deze fouten voor 

haar en haar klasgenoten wel degelijk consequenties verbonden.  

De tweede helft van het bezoek van mevrouw Fricke hielden we ons bezig met 

verschillende oefeningen zoals die in de voormalige DDR gegeven zouden 

zijn. We moesten onder andere de zogenaamde schoolkrant censureren, een 

gedicht oplezen en boven alles het socialisme blijven promoten.                     

Na afloop mochten we als klas beslissen welke 

leerlingen dit het best gedaan hadden.  

                                De best presterende groep kreeg 

                                     - geheel volgens DDR-traditie- 

                                     een originele oorkonde als                

                                            herinnering  

Al met al was het een interessante middag waarbij we echt hebben ervaren 

hoe het schoolgaande leven eruit kan zien onder een totalitair regime.         

Aan het einde van de lezing waren we denk ik allemaal blij dat we de 

aangeleerde regels zo snel mogelijk weer konden vergeten.   (door Ruby Dijk) 

Extra: Ook in Havo5 kwam mevrouw Fricke met haar verhaal, als introductie   

          op de Berlijn-reis die HAVO5 in de week van 11 t/m 14 dec. maakt. 
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Rijksmuseum 

Op 7 november zijn de leerlingen van Mavo4, 

ISK en Kunstklas naar het Rijksmuseum 

geweest. In het museum hebben we een 

interessante rondleiding gekregen, die ons 

langs allerlei mooie kunstwerken leidde.  

Eén van die werken was natuurlijk de 

Nachtwacht, waar de gids ons een aantal 

leuke feitjes over heeft verteld. Het bezoek 

aan het museum was erg leuk en interessant, 

maar helaas wel een beetje aan de korte 

kant, aangezien we nog lang niet alles 

hebben gezien. 

Nadja de Blouw 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur  

Vakleerkrachten en sportcoaches als intermediair 

De gemeente Westerwolde vindt het belangrijk dat alle kinderen actief kunnen 

deelnemen aan de samenleving. Helaas is het niet voor iedereen financieel 

mogelijk om lid te zijn van een sportvereniging of lessen op gebied van 

muziek, toneel of dans te volgen. Omdat de gemeente Westerwolde meedoen 

van kinderen wil stimuleren, subsidieert zij al enkele jaren het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur. Dit Jeugdfonds geeft sport-  of creatieve kansen aan kinderen 

tussen de 4 en de 18 jaar wiens ouders/verzorgers het lidmaatschap van een 

sport-, muziek-, dans- of theatervereniging niet kunnen betalen.  Om  het doen 

van een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur zo laagdrempelig 

mogelijk te houden, heeft iedere basisschool in de gemeente Westerwolde 

een intermediair. Deze rol is binnen de school opgepakt door de vakleerkracht 

en of sportcoach. 

 

KOMT U IN AANMERKING 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en 

kind(eren) voldoen aan een aantal criteria, deze zijn te vinden op 

www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen 

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen
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VERGOEDING 

Het maximale bedrag voor contributie (inclusief evt. kleding/attributen) is € 

225,- per kind per jaar voor een sportaanvraag of € 450,- voor een 

cultuuraanvraag. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt op basis van de 

aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag en betaalt de 

contributie/lesgeld rechtstreeks aan de sportvereniging of aanbieder. Indien er 

ook een waardebon voor kleding/sportattributen noodzakelijk en aangevraagd 

is, ontvangen de ouders/verzorgers een waardebon die ingeleverd kan worden 

bij een winkel waar het Jeugdfonds mee samenwerkt.  

 

WELKE ACTIVITEITEN? 

Het fonds vergoedt alleen de contributie van 

sportverenigingen en/of sporten die zijn 

aangesloten bij de landelijke sportbonden van de 

sportkoepel NOC*NSF. Ze vergoeden geen 

zwemlessen/diplomazwemmen, fitness en scouting. Een culturele activiteit 

moet actieve deelname zijn en vallen onder de categorie: muziek, beeldende 

kunst, nieuwe media, dans, theater of kindercircus.  

HOE KAN IK EEN AANVRAAG INDIENEN? 

Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan uitsluitend worden 

ingediend door een intermediair. Denkt u dat u in aanmerking komt voor het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur? Neem dan contact op met intermediairs:  

 Frank Schut (f.schut@rsgterapel.nl)  of  

 Marlies Wever (m.wever@rsgterapel.nl) of  

 Ben Zuidinga (b.zuidinga@rsgterapel.nl). 

 

 
 

 

 

mailto:f.schut@rsgterapel.nl
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Zorg & Welzijn – ‘Mens en Activiteit’ 

Bij Zorg & Welzijn is een groep leerlingen bezig met het profiel 'Mens en 

Activiteit'. Hierbij moeten de leerlingen activiteiten organiseren en uitvoeren 

bij externe organisaties. Activiteiten die al zijn uitgevoerd: 

 het knutselen van een rups met peuters,  

 een herfstschildering met groep 3 en 4 

 een herfststukje maken met ouderen 

 een Kahoot quiz met groep 7 en 8 

Het groepje Chantal Huizing. Ashley Rijnders, Iris Wessels en Kaily Haaijer is 

naar het Kloosterheerd geweest en heeft daar een gezellige zangactiviteit 

georganiseerd, met liedjes voor oudere mensen. Het was een geslaagde 

activiteit en de leerlingen kwamen enthousiast terug. 

 

Reactie van Kaily Haaijer 

Wij hebben inderdaad een leuke middag gehad met de ouderen. Niet iedereen 

wil later wat doen met ouderen bijvoorbeeld in de zorg, maar toch hebben zij 

ook een leuke middag gehad. De ouderen waren zeer tevreden over ons en 

vonden het ook leuk dat er wat jongere kinderen kwamen om hun een 

gezellige middag te bezorgen. Wij kenden natuurlijk niet alle liedjes uit ‘de 

oude doos’, maar dat vonden de ouderen geen probleem en zongen zelf uit 

volle borst mee. 
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Een Goede  Buurt 
Dinsdagavond 11 december wordt de kantine van de 

RSG gebruikt voor opnames van het TV-programma 

“Een Goede Buurt”. Elke week staat in dit SBS6 

programma een gezin centraal dat grote problemen 

heeft centraal.  Mensen uit de wijk worden door 

Leontien Borsato ingeschakeld om te helpen.             

De opname zal in maart 2019 worden uitgezonden. 

 

 

 

Maatwerk                                      

Alle leerlingen hebben aan het begin van 

het schooljaar een e-mail ontvangen met 

een document over maatwerk. In dat 

document is het maatwerk dat dit schooljaar 

wordt aangeboden opgenomen. In het 

document is ook te vinden hoe leerlingen 

zich kunnen aanmelden voor maatwerk. 

Tijdens de maatwerkuren wordt er extra hulp geboden bij bepaalde vakken en 

studievaardigheden, maar is ook ruimte voor verdieping en verbreding. 

Maatwerk wordt gegeven in vijf blokken. Het tweede blok eindigt deze week 

(week 50) en blok 3 begint in de 2e week na de kerstvakantie.                         

Dan beginnen ook de sterlessen voor klas 1 en 2 vmbo. 

Opgeven voor vakondersteuning, SADD (Stok Achter De Deur) en 

studievaardigheden kan tot de kerstvakantie. Docenten kunnen leerlingen 

opgeven, maar leerlingen kunnen zichzelf ook aanmelden. Er moet wel altijd 

een hulpvraag worden geformuleerd! 

Voor vragen kan er contact worden opgenomen met de 

maatwerkcoördinator  (maatwerk@rsgterapel.nl).  
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Als een vis in het water   

Op donderdag 4 oktober zijn we gestart met het 

project ‘Als een vis in het  water’ voor leerlingen in 

groep 8 die wel wat extra uitdaging wilden. De 

werkgroep bestond niet alleen uit docenten dit keer, 

maar werd aangevuld door 2 leerlingen uit V6:  

Martijn Dulfer en Edgar Mulder. 

 

In de monumentale hal van de RSG hebben we 25 leerlingen verwelkomd. 

Spanning, verwachting en nieuwsgierigheid wisselden elkaar af. Nog geen half 

uur later was van die spanning niets meer te merken. Door elkaar vragen te 

stellen, leerden ze elkaars naam te ontdekken. Zo ging het ook met groepen 

vormen. Al puzzelend ontstonden er 5 groepen.   

Deze 5 groepen kregen via de app Actionbound diverse opdrachten in het 

bos. Elke opdracht was goed voor 100 punten. Er waren opdrachten bij van de 

vakken aardrijkskunde, biologie, Nederlands en L.O.  

  

De 2e bijeenkomst stond in het teken van het ontleden van een vis.              

Niet iedereen was enthousiast, maar ze wilden het wel allemaal proberen.    

Ze begonnen met het tekenen van de buitenkant van de vis, voordat ze aan 

het ontleden begonnen. Het duurde niet lang of er 

kwamen van allerlei kanten kreten zoals `jakkes´, 

´bah´, ´wat vies´. Toch gingen ze stug door. Eerst nog 

voorzichtig, maar daarna werd hun interesse gewekt. 

Ze zaten er steeds dichter met hun neus op.              

Ze leerden over de kieuwdeksel en de kieuwboog.   

Elk nieuw onderdeel leverde nieuwe vragen op. Op onze vraag hoe ze het 

gevonden hadden, werd duidelijk dat niemand het had willen missen.   

 

De 3e  bijeenkomst had een ludieke intro. Met een skelet door de gangen 

lopen. Het skelet ging een eigen leven leiden. ´Jan´, zo hebben wij hem 

genoemd, stond zelfs in de weg tijdens de uitleg. Tijdens deze bijeenkomst 

kregen ze van ons tekeningen van beenderen die werkelijk in Duitsland zijn 

gevonden. De bedoeling was hun kennis en fantasie te gebruiken om het dier 

in elkaar te zetten. Dit leverde prachtige nieuwe vondsten op met fantastische 

namen. Daarna een spannend moment. De dieren werden aan elkaar 

gepresenteerd. Heel knap hoe ze dit hebben opgepakt.  
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De 4e  en 5e  bijeenkomst stonden in het teken van drama. Het begon met de 

vraag: Hoe bewegen dieren? De bewegingen van de verschillende dieren 

zoals vissen, eenhoorns, vogels, wormen, ze hebben het allemaal geprobeerd. 

Hoe ontmoeten dieren elkaar? Wat hebben ze elkaar te zeggen? Wat gebeurt 

er als ze elkaar ontmoeten? Welke emoties spelen mee?   

Dit resulteerde in een eindpresentatie op donderdagavond 6 december. 

Samen met de drama docente mevr. Korte schreven ze een verhaal waarin 

alles verwerkt werd. Het verhaal ging dat er een nieuw beest was ontdekt door 

archeologen. Het beest was eenzaam, maar keurde iedere mogelijk nieuwe 

vriend af. Totdat er twee zakenmannen kwamen die het beest wilden 

tentoonstellen in een speciaal museum. Mr. Trump wilde dit wel financieren. 

Daarop besloot het beest eieren voor zijn geld te kiezen. Het werd bevriend 

met de vlinder. Die bevrijdde het beest van zichzelf en zorgde voor een happy 

end. Hoewel velen last hadden van zenuwen, hebben de leerlingen samen het 

verhaal mooi gepresenteerd aan de belangstellenden.   

Na afloop hebben alle deelnemers een certificaat ontvangen.  

Wij kijken terug op een zeer geslaagd project!! 
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Vakantierooster schooljaar 2018 - 2019 

 

Kerstvakantie ma 24 december t/m vrij 4 januari 2019 

Rosenmontag ma 4 maart 2019 (studiedag personeel) 

Voorjaarsvakantie ma 18 februari t/m vr 22 februari 2019 

Tweede paasdag ma 22 april 2019 *** 

Meivakantie, incl. Koningsdag di 23 april t/m vr 3 mei 2019 

Hemelvaartdagen do 30 mei en vrij 31 mei 2019 

Tweede pinksterdag Ma 10 juni 2019 

Zomervakantie ma 15 juli t/m vrij 23 augustus 2019 

  

 

 

 

*** Let op: Ook in 2019 is de Goede Vrijdag een normale lesdag!! 
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