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Personeel – mutaties 

Aan het eind van dit schooljaar hebben we afscheid genomen van: 

Dhr. J. Ausema, docent ISK afdeling 

Mevr. N. Azimi, docent Engels 

Mevr. A. Boelens, docent ISK afdeling 

Mevr. H.Bulthuis, docent drama 

Dhr. W. Busscher, docent Engels 

Mevr. A. van Gemert, docent Duits 

Dhr. W.de Graaf, docent rekenen 

Dhr. J. Hollander, docent Engels 

Dhr. T. ldema, docent ISK afdeling 

Mevr. I. Oldenburger, docent ISK afdeling 

Mevr. A. van der Plas, docent pluspunt en ondersteuningscoördinator 

Dhr. P. Slot, docent geschiedenis 

Dhr. M. Steenbergen, docent Nederlands en Frans 

Mevr. K. Stobbink, docent beeldende vorming 

Dhr. K. Tijben, vervangend teamleider H/V klas 2 t/m 6 

Dhr. C. van Unen, docent LMM 

Mevr. J. van der Vinne, docent Duits 

Mevr. J. Visser, ambulant begeleider 

Mevr. M. van der Werff, docent economie 

Mevr. N. Wessels, docent biologie 

Dhr. L. van Wezep, docent natuurkunde 

Mevr.H. Zantema, invaldocente 

 
Ook nemen we afscheid van enkele collega’s die met (vervroegd) 

pensioen gaan: 

 - Mevr. I. Folkerts, teamleider vmbo- BB/KB 

 - Dhr. H.Tieben, teamleider vmbo-BB/KB 

 - Mevr. R. Wever, directiesecretaresse 

 - Dhr. R. van Eek, docent tekenen 

 - Dhr. H.J. Pleiter, docent ISK afdeling 

 

We danken alle collega’s voor hun inzet voor de school en de leerlingen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjW3en2k6XjAhUBUlAKHQsgCxkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gemeente.nu/loopbaan/pensioen/abp-verlaagt-pensioenen-2017/&psig=AOvVaw24WF36U9qngcyaU7ct8Oma&ust=1562669498385118
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De heren I. Rensema en R. Otten stoppen met hun werkzaamheden als 

respectievelijk teamleider van klas 2 t/m 6 H/V en klas 2 t/m 4 MAVO. 

Ze blijven beiden aan de school verbonden als docent (resp. wiskunde, 

aardrijkskunde en Nederlands). Ook hen danken we hartelijk voor hun 

inzet voor de school en de leerlingen. 

 

 

Met ingang van het nieuwe 

schooljaar zal ons team versterkt 

worden met een aantal nieuwe 

collega’s, die wij allemaal 

veel succes wensen met hun 

nieuwe baan! 

 

 

 Mevr. M. Hofstee, teamleider HAVO/VWO bovenbouw 

 Mevr. V. Jalvingh, teamleider VMBO bovenbouw 

 Mevr. A. Kolker, directiesecretaresse 

 Mevr. N. Mulder-Havinga, docent Engels 

 Mevr. E. Schipper, docent beeldende vorming 

 Dhr. J. Arorero, docent ISK afdeling 

 Dhr. H. Kloosterman, docent beeldende vorming 

 Dhr. J. Kuiper, docent drama 

 Dhr. J. Poel, docent ISK afdeling 

 

Start schooljaar 2019 – 2020 

Wij verzoeken u onze website goed in de gaten te 

houden. In de week voordat de leerlingen weer naar 

school moeten  volgt meer informatie over de start van 

het nieuwe schooljaar!! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwignY70lKXjAhULUlAKHfZXAuEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.jobsome.nl/tien-tips-om-een-nieuwe-collega-te-verwelkomen/&psig=AOvVaw3OXOF8ab2uI8Kc306bO_qK&ust=1562669739065327
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Examenresultaten 
In onderstaand schema zijn de percentages van de geslaagden na CSE 2 van 
de verschillende niveaus opgenomen. 
 

niveau aantal geslaagd % opmerking 

LWT 1 1 100,0%   

BASIS 23 23 100,0%   

KADER 50 50 100,0%   

MAVO 84 76 90,5%   

HAVO 57 54 94,7% 1 deelexamen 

VWO 32 29 90,6%   

      96,0% gemiddeld 
 

Van de 247 leerlingen behaalden er 233 een diploma; Proficiat voor de 

geslaagden en natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers! Wederom een 

resultaat om trots op te zijn! Dank aan alle docenten en medewerkers die dit 

mede tot stand hebben gebracht.  

Op woensdag 10 en donderdag 11 juli werden de welverdiende diploma’s 

uitgereikt in een sfeervol ingerichte noodkantine. Voor de meeste leerlingen 

een afscheid met een dubbel gevoel. Aan de ene kant terugkijkend op een 

plezierige en waardevolle middelbare schooltijd, aan de andere kant 

reikhalzend uitziend naar een nieuwe periode in hun leven.  
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Decanaat VMBO 
 
Vanaf nu zit ik met mevrouw de Jong (decaan havo/vwo) in kantoor 38c (naast 
muziek) Als je me zoekt op de donderdag, zal ik voornamelijk daar te vinden 
zijn. 
 
Het schooljaar is weer bijna ten einde.  

We hebben intussen weer afscheid 

genomen van alle geslaagde 

examenkandidaten. Waar gaan dit jaar al 

onze VMBO leerlingen naar toe? 

 
Drenthe College: 66,9 %   

Noorderpoort: 20,6 % 

MBO Terra: 5% 

Alfa College: 3,1% 

De overige 4,3 procent gaan naar andere opleidingen, of blijven op de RSG. 

Het gaat in deze berekening over alle 160 examenleerlingen.  

Leerlingen die zijn gezakt staan hier dus ook bij. 

Overzicht financiën en leermiddelen schooljaar 2019-2020 

 
De MR heeft instemming gegeven aan de hoogte en bestedingen van de 

ouderbijdrage. Vooropgesteld dient te worden dat alle schoolkosten op basis 

van vrijwilligheid zijn. Per leerjaar zijn de kosten weergegeven.  

De vrijwillige ouderbijdrage is vorig schooljaar  met  € 2,00 verhoogd tot           

€ 67,00. De ouderbijdrage is  –gezien de bestedingen van de ouderbijdrage in 

schooljaar 2018-2019- gehandhaafd op € 67,00.  

Voorts wordt in alle klassen een vrijwillige bijdrage van de ouders gevraagd 

van € 5,00 t.b.v. culturele activiteiten in de vorm van een CJP-pas.  

Voor de meerdaagse excursie in klas 5 havo is de bijdrage –gezien de 

kostenstijgingen en wegvallen van subsidies- verhoogd van € 165 naar € 185. 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiHtIvslqXjAhUKPVAKHR_QCPQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cda.nl/gelderland/west-maas-en-waal/standpunten/bnw-samenwerking-stopt/&psig=AOvVaw1OWDMBQVVFhzNBjhxhwe4B&ust=1562670282759813
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwitw9-77afjAhUIyKQKHYjnBtoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.canonberoepsonderwijs.nl/2_1303_Doorstroomroutes_in_en_rond_het_mbo.aspx&psig=AOvVaw0U1eIoo58fQLXRw5zMlRYW&ust=1562762310265074
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De vrijwillige ouderbijdrage betreft bijdragen voor: 
 
a. Activiteiten en evenementen:    € 23,50 

- Sportevenementen (sportdagen ed) 

- Festiviteiten en feestdagen (oa kerstviering) 

- Cultuur en projecten (toneel/dansvoorstellingen,  

- Veilig internet/Cyberpesten, Veilig uitgaan, Veilig verkeer, ed)  

- Gebruik van internet en laptops 

 
b. Excursies per leerjaar:     € 33,00 
 
c. Overige: 

- Gebruik van een schoollocker/bagagekluis;  € 10,50 

- Leerlingenpas (incl. 10 afdrukken) voor kopieerapparaten en printers 

(kosten per kopie bedragen € 0,05 ; 

 
Overige schoolkosten per leerjaar: 
 
Brugklassen 1: 

- Borg boeken en kluissleutel:  € 100,- 

- Vakexcursies    € p.m. (wordt later geïnd,  

         max.€ 32,00 per leerling per jaar) 

- Bijdrage aan CJP-pas   € 5.- 

 
Leerjaar 2: 

- Vakexcursies    € p.m. (wordt later geïnd,  

            max.€ 32,00 per leerling per jaar) 

- Bijdrage aan CJP-pas   € 5.- 

 
Leerjaar 3: 

- Werkweek buitenland:    € 360,00 (is voor gespaard) 

- Vakexcursies    € p.m. (wordt later geïnd,  

         max.€ 32,00 per leerling per jaar) 

- Bijdrage aan CJP-pas   € 5.- 

Voor de klassen 3 kader en basis, de beroepsgerichte vakken: 
Bijdrage aan:  

gebruik en verbruik materialen;  

gebruik werkkleding;  € 30,00  

gebruik veiligheidskleding;  
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Leerjaar 4: 

- Grafische rekenmachine   € 110,00 (VH) 
- Vakexcursies    € p.m (wordt later geïnd,  

          max. € 32,00 per leerling per jaar) 

- Uitwisseling met Tsjechië  € p.m. (wordt later geïnd, voor    
                                                              beperkte groepTB -leerlingen) 

- Bijdrage aan CJP-pas   € 5.- 
 
 
Voor  de klassen 4 kader en basis, de beroepsgerichte vakken: 

- Bijdrage aan  
gebruik en verbruik materialen;  
gebruik werkkleding;  € 30,00  
gebruik veiligheidskleding;  

 
 

Leerjaar 5: 

- Meerdaagse excursie    € 165,00 (H; op vrijwillige basis;   
             wordt apart geïnd) 

- Meerdaagse excursie    € 210,00 (V; op vrijwillige basis;  
             wordt apart geïnd)  

- Vakexcursies    € p.m. (wordt later geïnd, 
         max.€ 32,00 per leerling per jaar) 

- Bijdrage aan CJP-pas   € 5.- 
 
 
Leerjaar 6: 

- Vakexcursies    € p.m. (wordt later geïnd,  
         max.€ 32,00 per leerling per jaar) 

- Bijdrage aan CJP-pas   € 5.- 
 
 
N.B.1: In ieder leerjaar kunnen mentoractiviteiten plaatsvinden ( bijvoorbeeld 
een klasse-uitje). Deze kosten worden later geïnd en mogen het bedrag van  
€ 20,00 per leerling per schooljaar niet overschrijden. 
 
Spaarbedrag excursies derde klassen. 
Het spaarbedrag voor klas 1 blijft gehandhaafd op:  5 x € 74 = € 370. 
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WIS-collect               

Voor de inning van bijdragen en verstrekkingen maken we 

gebruik van de online omgeving WIS Collect. De 

ouder(s)/verzorger(s) kunnen via WIS Collect een 

gepersonaliseerde factuur (vrijwillige bijdrage, borg, 

werkweek, excursies) afronden en betalen via bijv. IDEAL. 

 

In de laatste zomervakantieweek ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) een e-

mail op het bij de RSG geregistreerde e-mailadres, waarmee men zonder 

inloggen op de persoonlijke WIS Collect omgeving terechtkomt. Hier kan 

digitaal worden gekozen voor de boeken-/kluissleutelborg en de vrijwillige 

ouderbijdragen en/of verstrekkingen. Vervolgens wordt er automatisch een 

factuur gegenereerd die ouders direct kunnen betalen. 

 

Indien ervoor wordt gekozen om een deel van de ouderbijdrage niet te 

betalen, kan uw kind gewoon ingeschreven worden of ingeschreven blijven op 

onze school. Wanneer er toch gebruik wordt gemaakt van de genoemde 

activiteiten of deelgenomen wordt aan een excursie zal er in de loop van het 

schooljaar steeds een nota worden gezonden.   

 

Op de website is een overzicht van de ouderbijdrage opgenomen. 

 

Boeken, leer- en hulpmiddelen 

De leermiddelen (schoolboeken en veel lesmaterialen) worden door de 

overheid bekostigd en zijn voor uw kind gratis. Het eigen boekenfonds van de 

RSG stelt de leermiddelen beschikbaar. Het betreft: 

 leerboeken; 

 werkboeken; 

 projectboeken en tabellenboeken;   

 examentrainingen en examenbundels; 

 eigen leermateriaal van de school en 

bijbehorende cd’s en dvd’s (als het voor  

                              dat leerjaar nodig is); 

 licentiekosten van digitaal leermateriaal. 
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Voor het gebruik van de gratis lesmaterialen wordt een 

gebruikersovereenkomst aangegaan. Schade aan de in bruikleen gegeven 

boeken komt voor rekening van de bruikleennemer. Er wordt een borgsom van 

€ 100,- gevraagd voor schade. In dit bedrag is € 10,- begrepen als borg voor 

een te verstrekken kluissleutel. 

 

Indien de borg is gestort, geldt deze voor de gehele schoolloopbaan.                     

De maximale borgsom is bij twee of meer schoolgaande kinderen € 200,-.     

De RSG zal over de borgsom rente vergoeden, voor het schooljaar 2019-2020 

bedraagt deze 0,5%. Een model-bruikleenovereenkomst schoolboeken is 

opgenomen op de website.  

 

Expliciet wordt vermeld: 

Het betalen van de borg is geen voorwaarde voor verstrekking van het 

boekenpakket. 

 

Overige lesmaterialen 

Sommige lesmaterialen worden niet gratis beschikbaar gesteld. Dat betreft 

bijvoorbeeld materiaal voor meerdere schooljaren of voor algemeen gebruik. 

Door het ministerie zijn als voorbeelden gegeven: 

atlas; 

woordenboek; 

laptops; 

rekenmachine;                             

sportkleding; 

gereedschap; 

schrift en multomap; 

pennen en dergelijke. 

 

Overige kosten 

De overige zelf aan te schaffen leermiddelen blijven dus beperkt tot: 

 

• Een goede passer, geodriehoek en de kosten van een rekenmachine.  
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Nadere info m.b.t. rekenmachines! 

  Vanaf de eerste klas geldt bij voorkeur: 

  Texas Instruments TI 30-XB of TI 30-XS ad ca € 25,-. 

 

 

  Leerlingen die in het schooljaar 2019-2020 plaats nemen in klas 4-vwo of  

  4-havo dienen als grafische rekenmachine voor de    

  vakken wiskunde A, B, C of D één van de volgende  

  typen aan te schaffen: 

      TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie  

   of                                                       met LED lampje 

      TI-84 Plus Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5 

       

 

  Op havo en vwo zijn alleen nog grafische rekenmachines toegestaan waarop   

  het mogelijk is het geheugen te blokkeren d.m.v. een examenstand. Dit houdt 

  onder meer in dat applicaties, programma’s en (tekst)bestanden niet bruik-  

  baar zijn en dat een eventuele CAS-functionaliteit niet beschikbaar is.  

  Het moet direct zichtbaar zijn of een machine in examenstand staat. 

 

• Voor lichamelijke opvoeding zijn een sportbroekje, sportshirt en aparte  

  schoenen voor zaal en veld noodzakelijk. 

 

• Voor CKV in 4-havo, 4-vwo en 5-vwo dient een dummy tekenboek, A4  

  formaat, harde kaft, ongelinieerd, aangeschaft te worden. 
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Werkweken / meerdaagse excursies        

 

             

 

Alle derdeklassers hebben een werkweek in het 

buitenland. We vinden deze, maar ook andere activiteiten, 

belangrijk omdat ze het schoolleven verrijken. Wanneer, 

om welke reden dan ook, niet kan worden deelgenomen 

aan de werkweek zal de school een alternatief programma 

aanbieden, waarmee vergelijkbare doelen worden bereikt. 

Voor doublanten bestaat de mogelijkheid voor de tweede keer deel te nemen 

aan de werkweek. De directie beoordeelt verzoeken van ouder(s)/verzorger(s) 

over het niet-deelnemen van hun kind. Deze verzoeken kunnen gebaseerd zijn 

op medische of religieuze argumenten. Bij financiële argumenten wordt 

gewezen op toeslagen of tegemoetkomingen van de rijksoverheid, regelingen 

van Gemeentelijke afdelingen Sociale Zaken of Stichting Leergeld. Stichting 

Leergeld met onder meer regionale vestigingen in Emmen en namens 

Leergeld Zuidoost Groningen in Stadskanaal, kan hulp verlenen wanneer de 

kosten niet gedragen kunnen worden (www.leergeld.nl). Indien men 

bewijsbaar een beroep heeft gedaan op deze regelingen, is met de rector 

overleg mogelijk over gespreide betaling. Reductie wordt in principe niet 

verleend. 

Voor de werkweken kan worden gespaard in vijf termijnen van € 74.  

Als de leerling tussentijds de school verlaat, wordt het tot dan toe gespaarde 

bedrag volledig terugbetaald.  

 

Voor georganiseerde vakexcursies en de meerdaagse excursies in de 

bovenbouw van havo en vwo wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) een bijdrage 

gevraagd, waaronder voor een meerdaagse excursie in 5-havo: € 185 en in  

5-vwo: € 210. 

 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj07IWeoqXjAhUFUlAKHVFXCiwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.jevakantiereis.nl/vakantie/werkweken-met-school/&psig=AOvVaw14fBiR39Lh3GGaYztJrOWS&ust=1562673391589983
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Boekenpakket en lesrooster schooljaar 2019 – 2020 
 

Voor het in ontvangst nemen van het BOEKENPAKKET  

en het LESROOSTER worden de leerlingen verwacht op  

26 of 27 augustus en wel: 

 
aanwezig in lokaal 

 
aanwezig bij het 

boekenfonds  

di 27 augustus     

B2-klassen VH stroom 9.00 uur  9.15 uur   

B2-klassen HM-stroom 9.15 uur   9.30 uur   

B2-klassen MK-stroom 9.30 uur  9.45 uur  

B2-klassen KB-stroom 9.45 uur  10.00 uur  

B2-klassen B-stroom 10.00 uur  10.15 uur  

Vwo-6 10.30 uur  10.45 uur  

Havo-5 10.45 uur  11.00 uur  

M-4  11.00 uur   11.15 uur  

Vwo-5 11.15 uur   11.30 uur  

Vwo-4 11.30 uur   11.45 uur  

Havo-4  12.15 uur  12.30 uur   

 

wo 28 augustus    

BBL-3  9.00 uur  9.15 uur 

KBL-3 9.15 uur  9.30 uur 

B1A 9.30 uur  9.45 uur 

B1B 9.40 uur  9.55 uur 

B1C 9.50 uur  10.05 uur 

B1D 10.00 uur  10.15 uur 

B1E 10.30 uur  10.45 uur 

B1F 10.40 uur  10.55 uur 

B1G 10.50 uur  11.05 uur 

B1H 11.00 uur  11.15 uur 

Havo-3 11.10 uur  11.25 uur 

M-3 11.30 uur  11.45 uur 

Vwo-3 11.45 uur  12.00 uur 

KBL/BBL-4 techniek 12.00 uur  12.15 uur 

KBL/BBL-4 verzorging 12.15 uur  12.30 uur 

    

Tijdens het in ontvangst nemen van het boekenpakket  

dienen de eindexamenkandidaten een kopie van hun  

identiteitskaart of paspoort in te leveren. 
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Maatwerk 

Het afgelopen schooljaar is maatwerk verdeeld 

geweest in vijf blokken. Elk blok duurde vijf weken. 

Veel leerlingen hebben deelgenomen aan maatwerk, 

zowel aan de verdiepende/verbredende onderdelen als 

aan vakondersteuning en studievaardigheden.  

Dinsdag 18 juni is er een voorlichting geweest voor leerlingen over de 

verdiepende/verbredende onderdelen voor het volgende schooljaar.               

Zo konden leerlingen informatie inwinnen over ICT-college, Geo Future 

School, de sportklas, de kunstklas, techniekcollege en Anglia. Er zijn al veel 

leerlingen die zich hebben opgegeven. Leerlingen kunnen zich nu en na de 

zomervakantie nog aanmelden voor deze onderdelen. Aanmelden kan via 

maatwerk@rsgterapel.nl.  

Volgend schooljaar zal maatwerk wederom verdeeld zijn in blokken van vijf 

weken. Opgeven voor vakondersteuning of studievaardigheden voor het 

eerste blok is al mogelijk. Leerlingen kunnen een e-mail met een duidelijke 

hulpvraag sturen naar maatwerk@rsgterapel.nl.                                           

Ook zijn in de overgangsvergaderingen op initiatief van vakdocenten enkele 

leerlingen al opgegeven voor maatwerk voor blok 1. 

Opgeven voor blok1 kan tot 6 september!! 

De leerlingen ontvangen binnenkort een overzicht van alle soorten maatwerk 

die in het volgende schooljaar worden gegeven.  

Wendy Kramer (maatwerkcoördinator) 

 

 

Introductiedagen brugklassen  

De introductiedagen beginnen woensdag 28 

augustus.  De brugklasleerlingen krijgen dan ook 

hun boeken. Meer informatie volgt in de laatste week 

van de grote vakantie. In verband met het ophalen 

van het boekenpakket moet op woensdag een 

degelijke schooltas worden meegenomen.  

 

mailto:maatwerk@rsgterapel.nl
mailto:maatwerk@rsgterapel.nl
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De gezonde school / Be Fit 

Vanaf september 2017 is de werkgroep 

Gezonde School de uitdaging  “BeFit” 

aangegaan. Met BeFit als toevoeging is 

het thema “Gezonde Leefstijl” versterkt en 

zijn de activiteiten die er bij passen uitgebreid.  

Het startniveau van de RSG Ter Apel was al hoog als het gaat om aandacht 

voor de gezonde leefstijl maar de werkgroep Gezonde School en BeFit 

hebben hard gewerkt om passende activiteiten te organiseren voor alle 

doelgroepen die betrokken zijn bij de school. Het tweejarig project is nu ten 

einde maar we gaan door met de beweegkalender, de informatieve gastlessen 

en het jaarlijkse  Beach Event. Ook blijven we voor gezonde voeding in de 

schoolkantine gaan. 

Het afgelopen schooljaar hebben 2 stagiaires van het 

Drenthe College afdeling sport, bewegen en gezondheid, 

de werkgroep Gezonde School ondersteund. Zij hebben 

het project “Broodje van de week” vorm gegeven. 

Wekelijks kozen zij een broodje uit, dat door een leerling 

was bedacht. Het was een groot succes.  

Op woensdag 3 juli werd samen met de plaatselijke 

sportverenigingen het Beach Event voor Havo/Vwo 4 en 5 

georganiseerd. Naast een aantal sportieve activiteiten konden 

de leerlingen ook een lekkere smoothie of een gezonde 

cocktail proeven. 

Komend schooljaar zet de werkgroep Gezonde School zich weer in voor een 

gezonde leefstijl. Informatie over de activiteiten die georganiseerd worden, 

worden per mail kenbaar gemaakt. 

We wensen de leerlingen, ouder(s)/verzorgers en medewerkers                     

een hele fijne en gezonde zomer!  

 

          Werkgroep Gezonde School RSG Ter Apel 
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Ouderraad  

EIND……. 

Aan alles komt een eind heeft een 

groot filosoof ooit eens gezegd. Ook 

dit schooljaar is inmiddels weer bijna 

afgelopen. Met mooie slagingspercentages voor de examenkandidaten, 

enkele herexamens en een enkele ongeluksvogel die een jaar over mag doen. 

De geslaagden natuurlijk van harte gefeliciteerd en succes met de verdere 

toekomst. 

Als Ouderraad (OR) hebben we een mooi jaar achter de rug. Tijdens de 

levendige vergaderingen hebben we weer diverse zaken besproken.            

Een kleine opsomming: 

 Afscherming van de pinautomaat in de kantine i.v.m. meekijken 

 Veiligheid en sfeer op de RSG 

 Samenwerkingsverband aangegaan met de Leerlingen Raad onder het 

motto: Samen sta je sterker! 

 Uitwerken en invoering van Buddy systeem waarbij oudere leerlingen de 

jongere helpen met verschillende zaken 

 Nieuwbouw van de RSG 

 Invoering van toezicht door docenten tijdens de pauzes in de kantine  

 Mentoraat op de RSG 

Dit is maar een greep uit de verschillende dingen die we hebben 

doorgenomen. U ziet, de Ouderraad zit niet bepaald stil op de RSG.           

Door de actie om nieuwe ouders te interesseren hebben we de OR weer op 

een solide manier aan kunnen vullen. Dit jaar zijn er maar liefst 5 nieuwe leden 

toegetreden. Hiermee blijft de groep op volle sterkte om het volgend 

schooljaar weer fris aan de slag te gaan. 

Dit is mijn laatste stukje als voorzitter van de Ouderraad van de RSG.         

Ook voor mij komt een eind aan een mooie periode. Langs deze weg wil ik 

iedereen bedanken voor de prettige samenwerking. Carlo Hemmen zal het 

voorzitterschap overnemen. 

Prettige vakantie allemaal! 

Harry de Roo, voorzitter af. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiumsaK2KzjAhWK_aQKHWppBAEQjRx6BAgBEAU&url=https://triangelweesp.weebly.com/ouderraad.html&psig=AOvVaw2Qcrfr4hcQ4uWB9xZk3Vt-&ust=1562928209516184
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Vakantierooster schooljaar 2019 – 2020 

 

Soort vakantie Vakantieperiode 

Start schooljaar ma 26 augustus 2019 

Herfstvakantie ma 21 oktober t/m vrij 25 oktober 2019 

Ontwikkeldag personeel ma 4 november 2019 

Studiedag personeel di 19 november 2019 

Kerstvakantie ma 23 december 2019  t/m vrij 3 januari 2020 

Ontwikkeldag personeel di 14 januari 2020  

Voorjaarsvakantie 
vr 14 februari* t/m di 25 februari 2020 

                     (* vr 14 feb. = ontwikkeldag personeel) 

Ontwikkeldag personeel wo 4 maart 2020 

Goede Vrijdag vr 10 april 2020 

Tweede paasdag ma 13 april 2020 

Meivakantie,  

          incl. Koningsdag 

ma 27 april t/m di 5 mei 2020* 

                           (* ma 4 mei = studiedag personeel) 

Hemelvaartdagen do 21 mei en vrij 22 mei 2020 

Tweede pinksterdag ma 1 juni 2020 

Extra vrije dag di 2 juni 2020 

Zomervakantie ma 6 juli t/m vrij 14 augustus 2020 

 

 

 

Postadres 
Postbus 47 
9560 AA Ter Apel 

 

 

Bezoekadres 
Oude Weg 41 
9561 LB Ter Apel 

 

 

Telefoon: 0599-581226 
Fax: 0599-583936 
E-mail: info@rsgterapel.nl 
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