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Personeel 

Nieuwe docenten  

Dit schooljaar zijn we weer begonnen met een aantal nieuwe 

medewerkers:   

 

Mw. T. van Asselt   - docent pluspunt 

Mw. A. Kolker          - directiesecretaresse 

Mw. L Dijkstra         - docent beeldende vorming 

Mw. N. Mulder       - docent Engels 

Mw. E. Schipper   - docent beeldende vorming 

Dhr. J. Kuiper         - docent drama 

Dhr. M. Sanders     - docent lichamelijke oefening 

Dhr. M. Wilms         - docent wiskunde/rekenen 

(tijdelijk ter vervanging van dhr. Willems) 

Mw. V. Jalvingh       - teamleider vmbo - klas 3/4              

Mw. M. Hofstee      - teamleider havo/vwo - klas 3/6     

 

We zijn nog bezig een docent geschiedenis/maatschappijleer te werven 

als vervanger van Mw. M. Ottens, wegens zwangerschapsverlof         

(per 30 sept) 

 

Nieuwe teamleiders 

Mijn naam is Vera Jalvingh, de nieuwe teamleider VMBO bovenbouw.         

Al meer dan 20 jaar met veel plezier werkzaam in 

het onderwijs, waarvan het merendeel op de Winkler 

Prins in Veendam. Ooit begonnen als docent Engels 

in het speciaal onderwijs, de laatste jaren vooral 

actief als coördinator binnen het VMBO. 

Tot 1 oktober ben ik werkzaam op de RSG op de 

maandag en de dinsdag. Na 1 oktober zal ik 5 dagen 

per week aanwezig zijn. 

Mijn privéleven speelt zich af in en om Stadskanaal. 

Hier ben ik actief binnen de plaatselijke basketbalvereniging, sport zelf zo nu 

en dan, lees graag een boek in mijn heerlijke tuin en geniet ervan om mijn 

familie en vrienden om mij heen te hebben.   
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Mijn naam is Marijke Hofstee en werk sinds 1 september als teamleider 

havo vwo aan de RSG Ter Apel. Na mijn studie aan 

de lerarenopleiding voor geschiedenis en 

maatschappijleer, heb ik voor beide vakken verder 

gestudeerd aan de universiteit in Amsterdam en 

Groningen. Na een jaar in Leeuwarden voor de klas 

te hebben gestaan, kwam ik in 1995 bij OSG 

Sevenwolden in Heerenveen, eerst als docent en 

later in de functie van teamleider. Als teamleider 

startte ik met havo 3, daarna kwamen havo 4 en 5 

erbij. De laatste twee jaar was ik daar teamleider van 

vwo 4, 5 en 6. Vervolgens werd het tijd voor een 

nieuwe stap aan een andere school. 

  

Wat mij deze eerste week bij de RSG opvalt is de grote betrokkenheid van een 

ieder (leerlingen, ouders en collega’s) bij de school. Er heerst een positieve en 

vriendelijke sfeer. Ik vertrouw daarmee op een goede samenwerking, zodat we 

er allen voor onze leerlingen een mooi schooljaar van kunnen maken. 

 

 
 
Enkele andere nieuwe collega’s 
 

Ik ben mevrouw Mulder, docente Engels voor de 

klassen BZ3A, BT3A, KZ3A, KZ3B, KT3B en BT4A.  

Voordat ik bij de RSG Ter Apel kwam, heb ik les 

gegeven op scholen in Deventer, in Groningen-stad en in 

noord-oost Groningen.  Met mijn echtgenoot en onze 

tienerzoon woon ik in Groningen. 

 

De RSG Ter Apel lijkt me een fijne school. Ik verheug me 

op een prettige samenwerking met leerlingen, collega's 

        en ouders. 
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Deze Assenaarse is docente van het Pluspunt van 

dinsdag t/m vrijdag in lokaal 39. 

Van oorsprong ben ik aardrijkskunde docente. 

Met heel veel genoegen probeer ik leerlingen te 

begeleiden om ze een kans te geven binnen het 

regulier onderwijs. Ik ondersteun leerlingen bij de 

pauzes, als leerlingcoach en als docent in de 

lesvoorziening. Met het gehele team proberen we ook 

(preventief) verzuimondersteuning te bieden en veel 

intensieve individuele ondersteuning.  

Mijn onderwijsbevoegdheden heb ik gehaald in Utrecht, op de Faculteit 

Educatieve Opleiding in 1997 en sindsdien sta ik voor de klas, zowel Basis, 

LWOO t/m Havo & VWO. 

Ik woon dus in Assen met 2 volwassen, studerende zonen van 18 en 20 jaar. 

Daarnaast heb ik op vrijwillige basis sinds 2009 een studiecentrum gesticht in 

Jukwa, Ghana die op dagelijkse basis wordt bestuurd door de plaatselijke 

bevolking. Minimaal 1x per jaar ga ik er naar toe, maar de tijd wil wel eens 

beperkend zijn. Tot nu toe vind ik de RSG erg inspirerend en warm en ik ben 

zeer nieuwsgierig naar de bouw van het nieuwe tussenstuk. 

Tineke van Asselt 

Mentoraat  

Zoals u van ons gewend bent, krijgt elke leerling 

aan het begin van het nieuwe schooljaar een 

mentor toegewezen. De mentor speelt een belangrijke rol in de schoolcarrière 

van onze leerlingen omdat hij/zij het eerste aanspreekpunt is voor leerlingen, 

ouders en docenten.   

Wanneer kunt u bij de mentor terecht? U moet dan denken aan zaken die te 

maken hebben met het welbevinden, persoonlijke omstandigheden, langdurige 

afwezigheid, de vorderingen enz. De mentor zal natuurlijk ook contact met u 

opnemen als de situatie daarom vraagt.    

  

Veel van uw vragen kunnen worden beantwoord door de mentor. In sommige 

gevallen zal de mentor u doorverwijzen naar een andere medewerker binnen 

de school zoals de teamleider of een zorgverlener. Dit gebeurt natuurlijk altijd 

in overleg.   
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U kunt de mentor van uw zoon of dochter telefonisch benaderen via het 

algemene nummer van school: 0599-581226. De mentor is echter niet altijd 

bereikbaar. In dergelijke gevallen kunt u een boodschap achterlaten. Ook kunt 

u de mentor natuurlijk mailen, dat werkt prettig en snel. Een overzicht van de 

mentoren en hun emailadressen vindt u hieronder.   

  

Lijst van mentoren  

B1A  mw. M. Zarrouki   m.zarrouki@rsgterapel.nl  

B1B  dhr. H. Roozen   h.roozen@rsgterapel.nl 

B1C  mw. R. Kiers    r.kiers@rsgterapel.nl 

B1D  mw. A. de Boer   a.deboer@rsgterapel.nl 

   mw. M. Mulder   m.mulder@rsgterapel.nl 

B1E  mw. S. Stenneberg   s.stenneberg@rsgterapel.nl 

B1F  mw. M. Roossien   m.roossien@rsgterapel.nl 

B1G  dhr. P. Faber    p.faber@rsgterapel.nl 

B1H  mw. W. Kramer   w.kramer@rsgterapel.nl 

B2A  mw. M. Kloosterman  m.kloosterman@rsgterapel.nl 

B2B  dhr. M. Boiten   m.boiten@rsgterapel.nl 

B2C  dhr. H. Kerssies   h.kerssies@rsgterapel.nl 

B2D  dhr. M. Uludag   m.uludag@rsgterapel.nl 

B2E  dhr. R.Otten    r.otten@rsgterapel.nl 

B2F  mw. R. Bouma   r.bouma@rsgterapel.nl 

B2G  mw. I. Klarenbeek   i.klarenbeek@rsgterapel.nl 

B2H  dhr. R. Voorhuijzen   r.voorhuijzen@rsgterapel.nl 

BZ3A  mw. M. Budde   m.budde@rsgterapel.nl 

BT3A  dhr. J. van der Heide  j.vanderheide@rsgterapel.nl 

KZ3A  dhr. G. Prins    g.prins@rsgterapel.nl 

 KZ3B  mw. Y. Hoeksema   y.hoeksema@rsgterapel.nl 

KT3A  mw. E. Groenewold   e.groenewold@rsgterapel.nl 

KT3B  dhr. J. Duindam   j.duindam@rsgterapel.nl 

M3A  mw. M. Vos    m.vos@rsgterapel.nl  

M3B  mw. M.Kok    m.kok@rsgterapel.nl 

H3A  dhr. F. Pilon    f.pilon@rsgterapel.nl 

H3B  mw. M. Bresser   m.bresser@rsgterapel.nl 

V3A  mw. S. Rozeboom   s.rozeboom@rsgterapel.nl 

   dhr. M. Kors    m.kors@rsgterapel.nl  

BT4A  dhr. T. Spekken   t.spekken@rsgterapel.nl 

BZ4A  mw. M. Schierbeek    m.schierbeek@rsgterapel.nl 

KT4A  dhr. H. Kerssies   h.kerssies@rsgterapel.nl 

KT4B  dhr. G. Hempen   g.hempen@rsgterapel.nl 
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KZ4A  mw. T. Opheikens   t.opheikens@rsgterapel.nl 

M4A  mw. J. de Lange   j.delange@rsgterapel.nl 

   mw. L. Lever    l.lever@rsgterapel.nl 

M4B  dhr. J. Visser    j.visser@rsgterapel.nl 

M4C  mw. M. Jonker   m.jonker@rsgterapel.nl 

H4A/B  dhr. D. Smid    d.smid@rsgterapel.nl 

   dhr. D. Pol    d.pol@rsgterapel.nl 

   dhr. H. Janssen   h.janssen@rsgterapel.nl 

H5A/B  dhr. H. Dekker   h.dekker@rsgterapel.nl 

   mw. C. van der Heide  c.vanderheide@rsgterapel.nl 

   dhr. C. Kauffmann   c.kauffmann@rsgterapel.nl 

V4A  dhr. P. Boelens   p.boelens@rsgterapel.nl 

V5A  mw. M. van der Voo  m.vandervoo@rsgterapel.nl 

V6A  dhr. L. Elting    l.elting@rsgterapel.nl 

 

  

 

  

 

Ouderavonden 
De informatieve ouderavonden zijn gepland op: 

Maandag 9 september, aanvang 19.00 uur:   havo 3 en vwo 3 

Maandag 9 september, aanvang 20.00 uur:   havo 4 en vwo 4 

Woensdag 11 september, aanvang 19.00 uur:    mavo 3 

Woensdag 11 september, aanvang 20.00 uur:    mavo 4 

Woensdag 19 september, aanvang 20.00 uur:    B2G, B2H, B2K en B2M 

Maandag 16 september, aanvang 19.00 uur:       bbl/kbl 3 techniek en zorg&welzijn 

Maandag 16 september, aanvang 20.00 uur:       bbl/kbl 4 techniek en zorg&welzijn 

Dinsdag 17 september, aanvang 19.00 uur:   havo 5, vwo 5 en vwo 6 

Donderdag 19 september, aanvang 19.00 uur:    B2A, B2B en B2C 

Donderdag 19 september, aanvang 20.00 uur:    B2D, B2E, B2F, B2G en B2H 

Maandag 23 september, aanvang 19.00 uur: B1A, B1B, B1C, B1D en B1E 

Maandag 23 september, aanvang 20.00 uur: B1F, B1G en B1H       

 

Alle ouder(s)/verzorger(s) hebben voor de ouderavonden een uitnodiging 

gehad via de mail. 
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- ‘Van de bouwplaats’ – 6 

Tijdens de zomervakantie is een behoorlijk deel van de school gesloopt om 

ruimte te maken voor het nieuwe gebouw. Inmiddels zijn er ook 35 buizen van 

maar liefst 80 meter diep aangebracht die in de toekomst zorgen voor 

verwarming met aardwarmte tijdens de koude maanden. Hieronder ziet u een 

recente luchtfoto (1 september) van de huidige situatie. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (foto Martijn Krops, dronebeleving.nl) 

Op de foto zijn de eerste funderingsstroken voor het nieuwe gebouw reeds te 

zien. Binnenkort wordt op de website tweewekelijks een nieuwe luchtfoto 

geplaatst. Op dit moment loopt alles zoals gepland en is de verwachting dat 

het hoogste punt voor de Kerstvakantie is bereikt. 

Omdat de kantine en een aantal leslokalen zijn “verdwenen” is er een tijdelijke 

kantine met een aantal extra noodlokalen geplaatst. In de zomer, als de 

nieuwbouw gereed is, zullen deze gebouwen weer worden ontmanteld. 

Bouwen geeft helaas overlast. Als leerlingen van het ene gebouwdeel naar het 

andere gaan kost dat tijd en vaak gaat dat via een pad buitenom. Wij doen ons 

uiterste best om looproutes zo kort mogelijk te maken. Nu het schooljaar twee 

weken oud is zien we dat leerlingen ook de fiets gebruiken. Op dit moment 
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worden de fietsen her en der geplaatst. In de week van 16 september worden 

voor leerlingen twee extra locaties gecreëerd om de fiets/scooter te stallen. 

Deze locaties komen bij de kantine en bij de lokalen 60 / 63. 

Vóór het monument zal met gele vlakken worden aangegeven waar de 

fiets/scooter gestald kan worden. Na een gewenningsperiode zal vanaf 1 

oktober actie worden ondernomen als er buiten de aangewezen plaatsen 

fietsen staan. 

Eén van de ingangen naar de nieuwe fietsenstalling is via de Stationsstraat. 

Dit is voor leerlingen nieuw maar ook voor het overige verkeer. Ik wil alle 

leerlingen adviseren om extra voorzichtig te zijn en ook te letten op 

medeweggebruikers. Ook al let je zelf heel goed op, ook iemand anders kan 

iets over het hoofd zien. 

Links ziet u een tekening van de 

huidige situatie.  (Tekening Jaap 

Klijnsma, VMeZ.nl.)  

Het blauwe vlak wordt het nieuwe 

gebouw. De groene L is de 

nieuwe fietsenstalling. Het deel 

van de Oude Weg voor het 

monument is afgesloten en de 

parkeerplaats op de hoek Oude 

Weg/Stationsstraat is ingericht als 

bouwterrein. 

 

 

Als u een afspraak maakt met een van de medewerkers is het verstandig om 

vooraf te bedenken waar u de auto parkeert en waar u het gebouw binnen 

gaat. Alle ouderactiviteiten zijn gepland in de nieuwe kantine. Het is het 

handigst om dan de auto te parkeren op het Mansholtpark. 

Er wordt hard gewerkt aan een overzicht van alle lokaal- en kamernummers 

en functionarissen. Zodra dat gereed is zal dat overzicht via e-mail worden 

verstrekt aan alle ouders/verzorgers.  

Namens de schoolleiding, Jan de Wit 
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Nieuwe structuur schoolleiding 

Met ingang van dit schooljaar is de organisatie van de schoolleiding iets 

veranderd. De school (RSG locatie Oude Weg) kent drie onderwijsteams.  

Elk onderwijsteam wordt aangestuurd door een teamleider. Binnen het team 

wordt de teamleider ondersteund door een coördinator. De teamleider richt 

zich met name op onderwijs en personeel, de coördinator richt zich met name 

op leerling zaken en het organiseren van activiteiten.  

De onderwijsteams zijn als volgt samengesteld: 

o Team onderbouw, leerjaar 1 en 2 alle afdelingen 

o Team vmbo, leerjaar 3 en 4 basis - kader - mavo  

o Team havo/vwo, leerjaar 3 t/m 6 havo – vwo 

 

Team onderbouw 

Teamleider: de heer Daniël Venema, d.venema@rsgterapel.nl 

Coördinator: mevrouw Wendy Kramer, w.kramer@rsgterapel.nl 

 

Team vmbo 

Teamleider: mevrouw Vera Jalvingh, v.jalvingh@rsgterapel.nl 

Coördinator: de heer Hans Kerssies, h.kerssies@rsgterapel.nl 

 

Team havo/vwo 

Teamleider: mevrouw Marijke Hofstee, m.hofstee@rsgterapel.nl 

Coördinator: mevrouw Corine van der Heide, c.vanderheide@rsgterapel.nl 

 

De schoolleiding bestaat verder uit: 

De heer Albert Hans Bangma – hoofd bedrijfsvoering, a.bangma@rsgterapel.nl 

De heer Reind Krikke – locatieleider ISK, r.krikke@rsgterapel.nl 

De heer Jan de Wit – rector, j.dewit@rsgterapel.nl 
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Coördinatoren – nadere info 

Sinds dit schooljaar worden de teamleiders ondersteund door coördinatoren.  

Voor de 1e en 2e klassen is dat Wendy Kramer    

(w.kramer@rsgterapel.nl), docent Nederlands. 

 

Voor de 3e en 4e klassen VMBO is dat  

Hans Kerssies (h.kerssies@rsgterapel.nl),  

docent Lichamelijke Opvoeding en docent Pluspunt.  

 

Voor de 3e klassen Havo en Vwo en hoger is dat  

Corine van der Heide (c.vanderheide@rsgterapel.nl),  

docent aardrijkskunde.  

 

Natuurlijk kunt u ons altijd via de mail bereiken of via het telefoonnummer van 

de school. Voor leerlingen zijn wij ook te vinden in kamer 45c (kamer naast de 

roostermaakster). 

Als coördinatoren hebben wij als voornaamste taak leerlingen bij te staan.   

Dat betekent dat voor alles waarbij de leerling niet bij de mentor terecht kan, 

de coördinator in beeld komt. Een paar voorbeelden: 

 Als leerlingen verwijderd worden uit de les, volgt er vrij snel een gesprek 
met de coördinator. 

 Regelmatig zijn er gesprekjes tussen de coördinator en internationale 
uitwisselingsleerlingen.  

 Coördinatoren organiseren gesprekken met alle docenten van een klas 
waar het iets minder loopt.  

 Heeft een leerling persoonlijke begeleiding nodig, dan organiseert de 
coördinator dat. 

Daarnaast voeren de coördinatoren een aantal praktische taken uit zoals het 

maken van toetsroosters en de planning van leerlingbesprekingen.          

De coördinator van de 1e en 2e  klassen verzorgt samen met de teamleider de 

PR richting de basisscholen.  

file:///C:/Users/kolker/Downloads/w.kramer@rsgterapel.nl
file:///C:/Users/kolker/Downloads/h.kerssies@rsgterapel.nl
file:///C:/Users/kolker/Downloads/c.vanderheide@rsgterapel.nl
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Aanvragen verlof  

De school gaat terughoudend om met het verlenen 

van verlof aan leerlingen tijdens schooldagen. Wij 

vragen u om eventueel verlof voor uw zoon/dochter 

per brief met opgave van reden aan te vragen bij 

de teamleiders : 

- de heer D. Venema (klas 1/2)   d.venema@rsgterapel.nl  

- mevr. V. Jalvingh  (vmbo - klas 3/4)             v.jalvingh@rsgterapel.nl  

- mevr. M. Hofstee   (havo/vwo – klas 3/6)     m.hofstee@rsgterapel.nl    

 

 
Diploma uitreikingen 2020 
 

De diploma-uitreikingen voor 2020 staan gepland op:  

 

Woensdag 1 juli 2020:    Donderdag 2 juli 2020: 

12.30 uur  kbl/bbl techniek   14.30 uur vwo 

15.30 uur  kbl/bbl zorg en welzijn  19.00 uur havo 

19.30 uur  mavo 

 
 
Jeugdthriller ‘Verborgen’ 
 
Lieke Vos uit B2G heeft een boek uitgebracht! Haar jeugdthriller ‘Verborgen’ 

is sinds kort te koop via www.liekeannemijnvos.nl en zaterdag 28 

september staat Lieke op de Boeskoolmarkt in Ter Apel om haar boek te 

verkopen en te signeren. Ze is te vinden bij het oude pand van de Rabobank. 

Lieke doneert per verkocht boek € 2 aan het Epilepsiefonds.                                                                                                                       

 

‘Verborgen’ gaat over twee vriendinnen, 

Floortje en Ivy. Zij zijn al vanaf groep één 

bevriend. Als Floortje de dag voordat ze naar 

de brugklas gaan een ongeluk krijgt, staat 

haar leven op zijn kop. Ivy maakt nieuwe 

vrienden en laat Floortje langzaam in de steek, 

maar dan wordt Ivy ontvoerd. Floortje is 

vastberaden om Ivy te vinden, zelfs als ze 

haar toekomst daarmee op het spel zet……. 

file:///C:/Users/kolker/Downloads/www.liekeannemijnvos.nl
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Decanaat VMBO 
 
Het schooljaar is weer een paar weken bezig. Ook dit jaar moeten leerlingen 

uit klas 2, 3 en 4 weer heel veel keuzes maken. Welke vakken kies ik? Welk 

profiel past het beste bij mij?  Waar ben ik goed in? Wat ga ik na de RSG voor 

opleiding doen? Dit zijn allemaal vragen waarbij een decaan je kan helpen.  

 

Leerlingen in de tweede klas krijgen binnenkort van de mentor een inlogcode 

voor www.Qompas.nl. Dit instrument gebruiken wij als programma voor LOB 

(Loopbaan oriëntatie en -begeleiding) Op deze website maken leerlingen 

opdrachten die helpen bij het maken van verschillende keuzes. 

 

Voor de 3e en 4 klas leerlingen is er op maandag 18 november a.s. een 

MBO voorlichtingsavond op de RSG. Hier presenteren diverse MBO 

scholen opleidingen die ze aanbieden. Het inschrijfformulier voor deze 

avond wordt binnenkort via de mail verstuurd. 

 

Heb je vragen? loop rustig lang of maak een afspraak. In verband met de 

verbouwing/sloop zit ik nu in kantoor 45a (naast de studieruimte) Mailen voor 

een afspraak kan natuurlijk ook altijd (f.schut@rsgterapel.nl). 

Op de website onder het kopje decanaat VMBO zijn ook diverse handige 

websites te vinden.  

 

Vriendelijke groet,     

F. Schut 

 
 
Decanaat HAVO VWO 

Ook dit schooljaar staan onze leerlingen weer voor 

een aantal (soms lastige) keuzes.   

De keuzebegeleiding in de derde klassen staat in het teken van het kiezen van 

een uitstroomprofiel en bijbehorende examenvakken. Tijdens de ouderavond 

van 9 september jl. is aangegeven hoe we de keuzebegeleiding vorm gaan 

geven. Deze informatie wordt ook beschikbaar gesteld op de website van de 

school.   

file:///C:/Users/kolker/Downloads/f.schut@rsgterapel.nl
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Vanaf de vierde klas havo vwo staat de begeleiding in het teken van het 

kiezen van een vervolgopleiding. Ook hiervoor staat een beperkt aantal 

gezamenlijke momenten ingepland in het jaarrooster. Eén en ander is/wordt 

kort toegelicht tijdens de ouderavonden en ook deze informatie is op de 

website van school terug te vinden. 

Naast de gezamenlijke activiteiten zijn er vele mogelijkheden om je op 

individuele basis te oriënteren (o.a. meeloopdagen, beroepsoriëntatie, online 

proef studeren). Leerlingen worden klassikaal en/of per mail voorgelicht over 

de diverse mogelijkheden. Na overleg met en toestemming van de decaan 

kunnen leerlingen in havo 4/5 en vwo 5/6 twee dagen per schooljaar 

uitgeroosterd worden voor een dergelijke activiteit. 

Voor aanvang van de herfstvakantie wordt een individueel gesprek met de 

decaan ingepland voor alle examenkandidaten havo en vwo. 

Mocht u of uw zoon/dochter met een vraag zitten: Wees welkom in L45a 

(naast de studieruimte) of neem contact op via de mail g.dejong@rsgterapel.nl 

dan plannen we een afspraak in! 

G.I. de Jong, decaan havo vwo 

 
RSG Run 2019 
Op dinsdag 15 oktober vindt de jaarlijkse RSG 

Run plaats. Leerlingen uit klas 1 en 2 lopen 

allemaal mee. Daarnaast kunnen leerlingen uit 

klas 3 en hoger kunnen zich ook opgeven om mee te doen. 

De start zal om 13.00 uur zijn vanaf de Havenstraat. Vanaf daar gaan de 

leerlingen het bos in en zullen de snelsten ongeveer 20 minuten later, na 5 km 

finishen op de Oude weg (voor het hoofgebouw). 

Ook zullen er weer kinderen van de basisscholen meelopen, zij lopen een 

route van ongeveer 1 km. 

Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken en hun zoon/dochter aan te 

moedigen! De koffie staat klaar in de nieuwe kantine en vanaf de start kunt u 

zo via het fietspad naar de finish lopen.  

In verband met de verbouwing is het niet mogelijk dichtbij school te parkeren. 

Het best kunt u in de Vijverstraat, centrum (bij Coop) of bij de nieuwe snackbar 

(De Musketiers) parkeren. 

Sportieve groet, sectie LO 

mailto:g.dejong@rsgterapel.nl
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SAMENWERKING RSG EN STICHTING MIDDELEEUWS TER APEL 

                    

Medio februari 2019 werd de RSG benaderd door stichting Middeleeuws Ter 

Apel met het verzoek om samen met de afdeling BWI een nieuwe Taveerne te 

bouwen i.v.m. het 25 jarig bestaan van de stichting. Na enig overleg met de 

afdeling werd besloten dit verzoek te honoreren en werd het project ingepast 

in de praktijklessen. In maart werd een praktijkles bezocht door mensen van 

de stichting (in middeleeuwse kleding) en uitleg gegeven aan de leerlingen 

van de derde klas BWI. Ook RTV NOORD was hierbij aanwezig met een 

liveverslag op de radio.  

Na deze presentatie konden de leerlingen solliciteren om aan dit project deel 

te nemen. Uit de sollicitaties werden uiteindelijk 3 leerlingen geselecteerd, 

Senne Zijlstra, Mark van Veen en Ruben Veenker. Deze leerlingen zijn aan de 

slag gegaan met werktekeningen die door BWI zijn gemaakt. De bouw verliep 

voorspoedig, zoals op de foto’s is te zien.                             

 
 

 

In mei was het dan zover. De nieuwe taveerne werd overgedragen aan de 

stichting! Met groot enthousiasme werd de taveerne in ontvangst genomen 

door het bestuur van de stichting, die natuurlijk nog het geheel een kleurtje 

moest geven. Op 6 september was het dan zover, de opening en de onthulling 

van de taveerne werd gedaan door de drie leerlingen van de RSG. Ook 

onthulden zij de nieuwe naam, 

namelijk “BACHUS”. Op de 

onderstaande foto is het 

eindresultaat te zien.   

Wij als RSG afd. BWI zijn erg trots 
op “onze jongens” 
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VWO5 leerlingen op reis 

Ook aan het eind van het vorig schooljaar zijn opnieuw een paar leerlingen uit 

VWO5 naar het buitenland op reis geweest. Hieronder volgt van beiden      

(Jan Kruize en Lars Niemeijer) een impressie van hun belevenissen. 

 

Jan Kruize - In 3 weken Duitsland leren kennen 

Eind november vertelde meneer Vruggink (mijn leraar Duits) ons over een 

studiereis door Duitsland om zo de taal en de cultuur nog beter te leren 

kennen dan tijdens de lessen Duits. Deze reis wordt elk jaar georganiseerd 

door het Nuffic en ieder jaar wordt 15 VWO-5 leerlingen de kans geboden om 

deel te nemen aan deze reis. Toen meneer Vruggink hier vol enthousiasme 

over vertelde leek het mij wel wat. Omdat er maar 15 leerlingen mee kunnen 

op de reis is er best een streng selectieproces, waardoor ik er een hard hoofd 

in had dat ik mee zou gaan op de reis. Samen met Twan, die zich ook 

aangemeld had, ben ik naar het Goethe Institut in Amsterdam afgereisd voor 

een sollicitatiegesprek, waar onder andere een afgevaardigde van de Duitse 

Ambassade aanwezig was. 

 

Drie dagen na het sollicitatiegesprek kreeg ik het verlossende e-mailtje; ik 

mocht mee met de reis. Helaas was Twan reserve kandidaat geworden en kon 

hij niet mee.  

Op 1 juli stapten we met de hele groep 

in Utrecht op de trein naar Bonn. 

Ondanks dat we elkaar nog maar een 

paar uurtjes kenden zat de sfeer er 

meteen al goed in. Aangekomen in 

Bonn hebben we onder andere het 

Haus der Geschichte bezocht waar de 

hele Duitse geschiedenis sinds de 

Tweede Wereldoorlog tentoongesteld 

wordt. Daarnaast hebben we de 

Deutsche Welle bezocht, een wereldomroep die uitzendt in 31 verschillende 

talen.  
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Na twee dagen Bonn te hebben 

verkend reisden we verder naar 

Leipzig. Dit was een reis van 8 uur, 

waarin we veel spelletjes gespeeld 

hebben. In Leipzig hebben we veel 

musea bezocht en een bezoek aan de 

DHL Hub stond ook op het programma. 

Waar ik het Haus der Geschichte in 

Bonn het hoogtepunt vond, was dit in 

Leipzig de DHL Hub, een enorm 

complex waar pakketten van over de hele wereld verwerkt worden en 

vliegtuigen af en aan vliegen. 

 

Op zondag 7 juli zijn we per bus naar 

Erlangen gegaan, waar ik mijn 

gastfamilie voor de komende twee 

weken ontmoette. Samen met mijn 

gastbroer Jonas ben ik twee weken 

naar zijn school, het Albert-Schweitzer-

Gymnasium, gegaan, waar ik veel 

lessen had samen met Jonas, maar 

ook met de overige Nederlanders om 

bijvoorbeeld iets over het Duitse 

politieke systeem te leren of om excursies voor te bereiden. De excursies 

waren altijd samen met onze Duitse gastbroers en -zussen en zo zijn we 

bijvoorbeeld naar Siemens Healthineers, de grootste werkgever in Erlangen, 

geweest en we hebben de berg Walberla beklommen.  

21 juli was onze laatste dag en na 12 uur reizen was ik thuis van een 

onvergetelijke reis van 3 weken door Duitsland. 

 

 

Lars Niemeijer – Reis naar IJsland en de VS 

Het begin van mijn reis naar IJsland en Amerika begint zoals veel mensen 

misschien wel denken niet op Schiphol. Het begon echter in de les Nederlands 

waar mijn Nederlands docente mevrouw Van der Voo mijn klas en mij vertelde 

over een essay dat sowieso geschreven moest worden en dat kon ook 
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meedoen voor een wedstrijd van de Odd Fellows. Zodoende hebben de leden 

de ingestuurde essays gelezen en beoordeeld. Uit alle essays (ingezonden 

door meerdere scholen) werden er 6 essays gekozen, alle zes uit mijn klas. 

Daarna hebben wij een gesprek gehad met de Odd Fellows zelf en werden er 

4 mensen uitgekozen om te presenteren in een finale. Na 4 sterke 

presentaties werd ik gekozen als winnaar en mocht ik op reis. 

Voordat ik op reis ging mocht ik alvast kennis maken met de Nederlandse 

deelnemers aan de reis, Lisa en Roald. Na een kort gesprek met hen zijn we 

uiteindelijk een maand later op Schiphol heeft Roald ons goed begeleid door 

alle poortjes van het vliegveld (omdat dit mijn eerste keer vliegen was) en toen 

waren we in het vliegtuig en begon de grote reis. 

IJsland 

De eerste dag was kort omdat we laat op IJsland-airport aankwamen. Toch 

hebben we een klein reisje gehad naar het Odd Fellow huis en Keflavik. En 

toen we daar binnen kwamen werden we overspoeld met nieuwe mensen van 

veel landen. Daarna zijn we naar het hostel gegaan en hebben we onze kamer 

gekregen. De drie daaropvolgende dagen hadden een ecologische tint waar 

we veel hebben gezien en hebben we o.a. gezwommen in the Blue Lagoon 

(waar het water heel blauw was), geisers hebben we ook gezien en als 

belangrijk iets hebben we ook veel te horen gekregen over hoe IJsland haar 

energie verkrijgt en gebruikt. En de vierde dag gingen we op weg naar de 

Verenigde Staten. 
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New York 

Toen we aankwamen was het nog maar 8 uur in New York terwijl we om 6 uur 

weggingen met een 7 uur durende vlucht. Dus 

we waren allemaal al wel redelijk moe. Toen was 

het eerst 3 uur wachten op de douane en nog 

een uur reizen naar het hotel. Toen wij om 12 

uur aankwamen in het hotel hebben we het 

enige logische plan uitgevoerd. Naar de 

McDonald's en daarna naar bed. De temperatuur 

in New York was hoog. De dagen dat we daar 

waren was het telkens rond de 40 graden 

Celsius. Desondanks hebben we ook in New 

York heel veel leuke dingen gezien. 

Zoals Central Park en Time Square. Ook veel 

gebouwen en standbeelden zoals het 

Vrijheidsbeeld. Toen we nog wat vrije tijd hadden 

zijn we met een groep jongens nog langs 

Wallstreet gelopen en toen terug naar het hotel. 

Eén ding wat me bij blijft van New York is toch 

wel de metro die heel hectisch is, maar wel altijd 

op tijd. 

Het belangrijkste in New York was toch wel de politieke achtergrond met een 

bezoek aan de ambassades van Zwitserland en Noorwegen (tevens twee 

landen waar mijn reisgenoten vandaan kwamen). En dezelfde dag zijn wij ook 

nog naar de Verenigde Naties geweest met de hele groep waar wij geleerd 

hebben over de internationale politiek en over de rechten van de mensen 

(onder andere hoe en waar we deze beschermen). 

Washington  

Na 4 dagen in New York zijn we op de bus gestapt naar Washington DC. Hier 

hebben we rust genomen van ons drukke schema en hebben we meteen na 

aankomst een foto gemaakt bij het Witte Huis. De volgende dagen hebben wij 

het Capitool en een paar musea naar keuze bezocht. Ook zijn wij nog naar de 

WWII Memorial en het Lincoln Memorial geweest. Toen we de laatste dag van 

de reis op Washington Airport waren hebben we emotioneel afscheid 

genomen. Niemand van ons had verwacht dat we in zo’n korte tijd zulke goeie 

vrienden zouden worden maar dat is uiteindelijk wel gebeurd. Dus bij het 

afscheid zijn er genoeg tranen gevallen. Toen op het vliegtuig naar huis 

hebben wij nog genoeg nagepraat.  
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Na de reis hebben wij met een grote groep van de reis tot de dag van vandaag 

nog veel contact. We hebben allemaal vrienden voor het leven gemaakt en de 

groep is heel betrokken bij elkaar. Ik ga al deze mensen stuk voor stuk missen 

en we gaan elkaar waarschijnlijk allemaal weer opzoeken. 

 

HAVO-5 excursie Berlijn 

Dinsdag 3 september tot en met vrijdag 6 september zijn wij met de HAVO 5 

examen leerlingen naar Berlijn geweest. Dit was als voorbereiding op het 

examenjaar. Nu heeft iedereen wat beter kennis met elkaar kunnen maken en 

ga je gezamenlijk het examenjaar in. Het was een leerzame en gezellige reis. 

We zijn dinsdag 3 september vertrokken met de bus richting Berlijn. We 

gingen pauzeren bij Checkpoint Alpha. Hier zouden we een museum 

bezoeken en de voormalige grensovergang bekijken alleen waren ze het 

museumgedeelte aan het verbouwen. Op een gegeven moment raakte de bus 

oververhit en moesten we even wachten. Er was ergens een slangetje 

gescheurd die buschauffeur Sander op ingenieuze wijze heeft gerepareerd.    

‘s Avonds hebben we een wandeling gemaakt naar de Brandenburger Tor en 

de Rijksdag, waarbij we de koepel op de Rijksdag konden beklimmen. 

 

Woensdag zijn we ‘s morgens met de bus vertrokken naar het Holocaust-

Mahnmal en kreeg een deel in het Engels en een deel in het Duits uitleg over 

drie monumenten die we hebben bezocht. Dit was voor sommigen best 

indrukwekkend. Als je het Holocaust-Mahnmal eerst ziet lijkt het niet zo heel 

groot, maar als je ertussen loopt is het wel groot en best indrukwekkend.        

‘s Middags hebben we in groepjes een fotospeurtocht gedaan en moest je zelf 
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in groepen met de metro. Dit moest in groepen van vijf, omdat er alleen metro- 

kaartjes waren voor 5 personen gezamenlijk, wat er ook voor zorgt dat er in 

groepsverband wordt gewerkt en je elkaar wat beter leert kennen.  

Donderdag was gericht op de Koude Oorlog. We zijn bij Checkpoint Charlie 

geweest. Daar hebben we een monument van Peter Fechter bekeken. Ook 

zijn we naar de Black Box geweest. Dat is een klein museum. Daarna hebben 

we een herdenkingsdienst bijgewoond in een kapel. Hier wordt elke dag een 

slachtoffer herdacht die gestorven is bij de Berlijnse muur. 

Vrijdag 6 september was de laatste dag alweer. We zijn met de bus nog langs 

een paar belangrijke gebouwen gereden. En we zijn langs de Eastside Gallery 

gelopen. Dat is nog een 

overgebleven stuk muur dat 

beschilderd is door kunstenaars. 

Hierna zijn we naar de Berliner Dom 

gegaan. (De foto hiernaast laat de 

Berliner Dom bij avond zien.) Het 

uitzicht daar was echt prachtig. En in 

de kelder staan hele grote grafkisten 

met rijke mensen erin. Dat was zeer 

indrukwekkend. Toen was het tijd om 

terug te gaan naar Ter Apel waar we 

uiteindelijk om 10 over 8 waren.                                     

Wij vonden het een hele leuke reis.  

Jessica Schepers & Mariska Potze 

 

De gezonde school / Be Fit 

Teveel kinderen hebben overgewicht, bewegen 

onvoldoende of weten niet goed wat (on)gezond 

gedrag is. Een Gezonde School draagt niet alleen 

bij aan hun welbevinden, het verbetert ook hun 

schoolprestaties. En het biedt ze een betere basis 

voor hun verdere ontwikkeling.  

Lichamelijk actieve leerlingen leveren 

aantoonbaar betere schoolprestaties dan hun minder fitte leeftijdsgenoten.  

Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan betere schoolprestaties, het 

terugdringen van voortijdig schoolverlaten en succesvollere loopbanen.  
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Een Gezonde School draagt bij aan het versterken van de weerbaarheid van 

leerlingen. Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun eigen 

verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze. 

Een Gezonde School helpt de (gezondheids-)verschillen tussen leerlingen te 

verkleinen. Alle leerlingen doen mee en gezondheid is iets van iedereen. 
 

https://www.gezondeschool.nl/ 
 

Het Gezonde School Team van de RSG bestaat uit Nellie van der Molen, 

Marjolein Roossien en Marian Fischer. Samen met Marlies Wever en Riska 

Bouma (LO/BeFit) zullen zij ook dit schooljaar weer diverse activiteiten binnen 

het thema ‘gezonde leefstijl’ organiseren. 

Zo is er in oktober bijv. de themaweek “Doe FF Gezond” en in november  

“De Week van Respect” waarin we een gezond ontbijt, gezonde traktaties, 

gastlessen, sportactiviteiten etc. aanbieden. 

In onze kantine verkopen we vooral gezonde producten en betere keuzes 

(volgens de richtlijnen van het voedingscentrum) en ook dit jaar ontvingen we 

daarvoor weer de gouden schaal en zijn we dus een ‘gouden schoolkantine’.                                                                                                                                            

Ook stimuleren we onze leerlingen om water te drinken i.p.v. (zoete) 

frisdranken, daarvoor hebben we een watertap met heerlijk gekoeld water. 

 
 

Broodje Idee: Leerlingen mogen zelf een lekker, gezond recept voor een 

broodje o.i.d. bedenken. De leukste en origineelste ideeën worden uitgekozen, 

door leerlingen van Zorg en Welzijn gemaakt en in onze kantine verkocht. 

Team Gezonde School RSG   

info@gezondeschool.nl 
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Vakantierooster schooljaar 2019 – 2020 

 

Soort vakantie Vakantieperiode 

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 

 


