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Personeel 

Nieuwe docenten  

Dit schooljaar zijn we weer begonnen met een 

aantal nieuwe medewerkers:   

 

Mw. N. Azimi         - docent Engels 

Mw. R. Bouma      - docent lichamelijke opvoeding 

Dhr. A. Broers       - docent economie 

Dhr. J. Hollander   - docent Engels 

Dhr. J. Neijenhuis  - stagiaire economie 

 

Twee collega’s stellen zich hier alvast nader voor:  

 
Mijn naam is Nasim Azimi en ik ben 35 jaar oud. Ik ben 

geboren in Iran en woon al 28 jaar in Nederland. Ik hou van 

lezen (Engelse boeken), schrijven (in het Engels), en reizen. 

Daarnaast doe ik veel voor ontwikkelingslanden zoals: geld, 

boeken, schriften, pennen, potloden verzamelen en aan 

scholen geven die het nodig hebben. Ik heb op verschillende 

scholen gewerkt, zoals een paar jaar met kinderen van de 

Schilderswijk en Spoorwijk in Den Haag, Almere en als 

laatste bij het Vechtdal College in Hardenberg waar ik ook 

als invalkracht en stagiaire jaren terug heb gewerkt.  Ik heb het tot nu toe ontzettend 

naar mijn zin bij RSG Ter Apel en ben blij dat ik mentor mag zijn van klas KV4A.  

 

Mijn naam is Albert Broers, 49 jaar, wonende in 

Eelderwolde met vrouw en dochter. Sinds het begin van dit 

schooljaar geef ik les aan MAVO 2, 4 en VWO 3 leerlingen 

in het vak Economie en dat doe ik met veel plezier. Tevens 

ben ik werkzaam aan het Alfa-college. De eerste week aan 

RSG Ter Apel heb ik als prettig ervaren. Aardige en 

betrokken collega's die mij een goed gevoel geven. In mijn 

vrije tijd mag ik graag recreëren aan het water of op het water en bezoek ik 

regelmatig de thuiswedstrijden van FC Groningen. Daarnaast speel ik graag een 

recreatief tennispartijtje of loop ik hard. De komende periode zal ik mij met 

enthousiasme inzetten voor de leerlingen.  
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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, de mentor  

is namelijk het eerste aanspreekpunt 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.   

  

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. U kunt de 

mentor natuurlijk ook altijd mailen, dat werkt prettig en snel. Een overzicht van 

de mentoren en hun emailadressen vindt u hieronder.   

  

Lijst van mentoren  

B1A  mw. M. Hulsman   m.hulsman@rsgterapel.nl 

B1B  mw. M. Zarrouki   m.zarrouki@rsgterapel.nl 

B1C  dhr. H. Roozen   h.roozen@rsgterapel.nl 

B1D  mw. M. Kloosterman  m.kloosterman@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  dhr. B. Zuidinga   b.zuidinga@rsgterapel.nl 

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

B2C  dhr. H. Kerssies   h.kerssies@rsgterapel.nl 
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B2D  mw. R. Kiers    r.kiers@rsgterapel.nl 

B2E  dhr. T. Spekken   t.spekken@rsgterapel.nl 

B2F  dhr. M. Sterken   m.sterken@rsgterapel.nl 

B2G  mw. M. Wever   m.wever@rsgterapel.nl 

B2H  mw. I. Klarenbeek   i.klarenbeek@rsgterapel.nl 

B2K  mw. L. Wortelboer   l.wortelboer@rsgterapel.nl 

B2M  dhr. R. Voorhuijzen   r.voorhuijzen@rsgterapel.nl 

BV3A  mw. M. Schierbeek    m.schierbeek@rsgterapel.nl 

KV3A  mw. T. Opheikens   t.opheikens@rsgterapel.nl 

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

BT3A  dhr. J. Duindam   j.duindam@rsgterapel.nl 

KT3A  dhr. A. van Haastrecht  a.vanhaastrecht@rsgterapel.nl 

KT3B  dhr. G. Hempen   g.hempen@rsgterapel.nl 

BV4A  mw. M. Budde   m.budde@rsgterapel.nl 

KV4A  mw. Y. Hoeksema   y.hoeksema@rsgterapel.nl 

KV4B  mw. N. Azimi    n.azimi@rsgterapel.nl 

BT4A  dhr. J. van der Heide  j.vanderheide@rsgterapel.nl 

KT4A  mw. E. Groenewold   e.groenewold@rsgterapel.nl 

M3A  dhr. H.E. Willems   h.willems@rsgterapel.nl 

M3B  mw. M. Vos    m.vos@rsgterapel.nl 

M3C  mw. M. Ottens   m.ottens@rsgterapel.nl 

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

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

M4B  mw. M. Jonker   m.jonker@rsgterapel.nl 

M4C  dhr. J. Visser    j.visser@rsgterapel.nl 

   mw. J. van der Vinne  j.vandervinne@rsgterapel.nl 

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

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

H4A  dhr. C. Kauffmann   c.kauffmann@rsgterapel.nl 

H4B  mw. C. van der Heide  c.vanderheide@rsgterapel.nl 

H4C  dhr. H. Dekker   h.dekker@rsgterapel.nl 

H5A/H5B dhr. H. Janssen   h.janssen@rsgterapel.nl 

   dhr. D. Smid    d.smid@rsgterapel.nl 

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

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

V3B  dhr. M. Kors    m.kors@rsgterapel.nl 

V4A  mw. M. van der Voo  m.vandervoo@rsgterapel.nl 

V5A  dhr. L. Elting    l.elting@rsgterapel.nl 

V6A  dhr. P. Boelens   p.boelens@rsgterapel.nl 

   dhr. R. Ludwicki   r.ludwicki@rsgterapel.nl 
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Ouderavonden 
De informatieve ouderavonden zijn gepland op: 

 

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

Woensdag 19 september, aanvang 19.00 uur:   mavo 3 

 

Donderdag 20 september, aanvang 18.45 uur:   havo 3 en vwo 3 

Donderdag 20 september, aanvang 20.00 uur:   havo 4 en vwo 4 

 

Maandag 24 september, aanvang 19.00 uur:       bbl/kbl 3 techniek en zorg&welzijn 

Maandag 24 september, aanvang 20.00 uur:       bbl/kbl 4 techniek en zorg&welzijn 

 

Dinsdag 25 september, aanvang 19.00 uur:        B2E en B2F 

Dinsdag 25 september, aanvang 20.00 uur:        mavo 4 

 

Donderdag 27 september, aanvang 18.45 uur:    B2A, B2B, B2C en B2D 

Donderdag 27 september, aanvang 19.45 uur:    havo 5, vwo 5 en vwo 6 

 

Maandag 1 oktober, aanvang 19.00 uur:         B1A, B1B en B1C 

Maandag 1 oktober, aanvang 20.00 uur:         B1D, B1E, B1F, B1G en B1H 

 

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

gehad via de mail. 

  

 

Leerlingen halen van en brengen naar school en parkeren 

tijdens ouderavonden en schoolactiviteiten  

 

Met het herfstweer in aantocht zullen weer leerlingen met de 

auto gehaald en gebracht worden. De school heeft inmiddels 

een grote parkeerplaats (Mansholtpark) achter de school. Deze parkeerplaats 

is te bereiken via de Havenstraat. Via een voetpad kunnen leerlingen, maar 

ook de ouders, aan de achterkant de school binnengaan.  

Ook ’s avonds is deze parkeerplaats prima te gebruiken. Alles is bestraat, er is 

voldoende verlichting en er loopt een verhard en verlicht pad naar de 

achterkant van de RSG. Tevens vertrekken alle bussen voor excursies vanaf 

de parkeerplaats achter de school. U wordt dan ook verzocht hier bij het 

brengen en halen van uw zoon/dochter rekening mee te houden.   
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Onderwijsdag gemeente Westerwolde 

Woensdag 26 september organiseert de gemeente Westerwolde een 

onderwijsdag. Dit wordt georganiseerd in het multifunctioneel centrum De 

Meet in Bellingwolde. Alle leerlingen zijn die dag, woensdag 26 september,  

om 11.35 uur vrij.   

 

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)            d.venema@rsgterapel.nl  

- de heer I. Rensema   (havo/vwo - klas 2/6)          i.rensema@rsgterapel.nl  

- de heer R. Otten   (vmbo/mavo  - klas 2/4)        r.otten@rsgterapel.nl  

- mevr. I. Folkerts      (vmbo beroepsgericht – klas 2/4)  i.folkerts@rsgterapel.nl    

- de heer H.Tieben   (vmbo beroepsgericht – klas 2/4)  h.tieben@rsgterapel.nl

  

Inhaalmomenten toetsen klas 1 en klas 2 t/m 4 vmbo   

Voor leerlingen die door bijvoorbeeld ziekte een proefwerk hebben gemist, is 

er voor klas 1 en klas 2 t/m 4 vmbo op woensdagmorgen het eerste uur een 

centraal inhaalmoment.  

Bij ziektegevallen van langere duur, waarbij meerdere toetsen ingehaald 

dienen te worden, kan er in overleg met de docent, mentor en teamleider een 

aangepast traject opgesteld worden.   

In andersoortige situaties dan bovengenoemd, overlegt de leerling met de 

teamleider. In uitzonderingsgevallen beslist de teamleider.  

  

Leerlingen die zonder opgave van redenen op het afgesproken inhaalmoment 

niet aanwezig zijn, hebben daarmee hun kans op het maken van de 

inhaaltoets voorbij laten gaan. De leerling krijgt dan geen cijfer voor het 

proefwerk. Dat betekent voor de betrokken leerling dat er een incompleet 

cijferbeeld ontstaat. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de mogelijke 

bevordering naar een volgend leerjaar. Mochten er naar aanleiding van 

bovenstaande nog vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u contact opnemen 

met betreffende teamleider.  
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Verkorte roosters bij rapportvergaderingen  

Op de dagen waarop rapportvergaderingen 

plaatsvinden, geldt een 40-minuten rooster.  

Dit ziet er als volgt uit:  

1e en 2e klassen      3e klassen en hoger  

1e uur   8.20 – 9.00     1e uur  8.20 – 9.00  

2e uur   9.00 – 9.40     2e uur  9.00 – 9.40  

           pauze                        3e uur 9.40 – 10.20  

3e uur   9.55 – 10.35        pauze  

4e uur 10.35 – 11.15    4e uur 10.35 – 11.15  

           pauze       5e uur 11.15 – 11.55  

5e uur 11.40 – 12.20     pauze  

6e uur 12.20 – 13.00    6e uur 12.20 – 13.00  

7e uur 13.00 – 13.40   7e uur 13.00 – 13.40 

           pauze                                            pauze  

8e uur 13.50 – 14.30    8e uur 13.50 – 14.30 

           9e uur 14.30 – 15.10   

 

Decanaat vmbo 

Het schooljaar is weer een paar weken begonnen. 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 Qompas.nl. Dit instrument gebruiken wij als LOB (Loopbaan oriëntatie en 

-begeleiding) programma. 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 19 november een MBO 

voorlichtingsavond op de RSG. Hier presenteren diverse MBO scholen 

opleidingen die ze aanbieden. Inschrijfformulier wordt binnenkort via de 

mail verstuurd. 

 

Heb je vragen?Lloop 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 
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Decanaat havo/vwo 

Ook dit schooljaar staan de leerlingen weer voor een aantal (soms lastige) 

keuzes.   

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

kiezen van een uitstroomprofiel en bijbehorende examenvakken. Op de 

ouderavond van 20 september besteden we aandacht aan de (klassikale) 

momenten waarin leerlingen aan de slag gaan met de profielkeuze.  

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. Een en ander wordt kort 

toegelicht op de ouderavonden van 20 september (vierde klassen) en        

27 september (vijfde en zesde klassen). Naast de gezamenlijke activiteiten 

zijn er vele mogelijkheden je op individuele basis te oriënteren (o.a. meeloop-

dagen, beroepsoriëntatie, online proef studeren). Na overleg met én 

toestemming van de decaan kunnen leerlingen in havo 4/5 en vwo 5/6 twee 

dagen per schooljaar vrij geroosterd worden voor een dergelijke activiteit. 

We hebben het schooljaar op dinsdag 18 september afgetrapt. 

Examenkandidaten uit havo 5 kregen een korte algemene voorlichting over 

studeren op het HBO gevolgd door een workshop commerce/economie of een 

workshop ICT/techniek verzorgd door docenten en studenten van NHL-

Stenden (Emmen).  

Verder plannen we in de periode tot de herfstvakantie een individueel 

gesprek met de decaan in voor alle havo- en vwo-examenkandidaten. 

Mocht je met een vraag zitten: Wees welkom in L21b op de donderdag of 

neem contact op via de mail g.dejong@rsgterapel.nl dan plannen we een 

afspraak in! 

                                                                       

G.I. de Jong decaan havo vwo 
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Junior Honours College  
  
In de voorlaatste week van het vorig schooljaar zijn we met z’n drieën naar het 

Junior Honours College Summer School voor excellente vwo-leerlingen aan 

de Rijksuniversiteit Groningen geweest. We werden per mail uitgenodigd door 

mevrouw De Jong om ons op te geven. Wij drieën besloten ons op te geven 

om wat meer inzicht te krijgen in de verschillende studierichtingen en het 

academisch onderwijs. Daarvoor moesten we een motivatiebrief schrijven. Na 

een paar weken kwam het antwoord en we waren alle drie toegelaten. Het 

was best spannend op de eerste dag om daar naartoe te gaan en om alle 

andere leerlingen te ontmoeten.  

Tijdens deze week hebben we allerlei colleges gevolgd in de Honourstoren, 

zijn we op bezoek geweest bij de verschillende faculteiten, het UMCG, de 

ACLO, het Zernike-complex en de Universiteitsbibliotheek. Bij het UMCG 

hebben we een rondleiding gekregen op de Intensive Care. Niet in het echt, 

maar via een presentatie, omdat daar natuurlijk ook allemaal mensen bezig 

zijn. Bij de ACLO hadden we een sportmiddag. Anders dan bij een normale 

sportdag moesten we onze resultaten opschrijven en werden de gegevens 

verzameld om er diagrammen van te maken.  

Ook hebben we een stadswandeling door Groningen gemaakt waarbij ons wat 

meer over de geschiedenis van Groningen werd geleerd en zijn we de eerste 

dag met z'n allen uit eten geweest. Op de laatste dag hebben we de week 

afgesloten met een presentatie over wat we allemaal over wetenschap geleerd 

hadden die week en een aansluitende borrel. Bij de borrel zouden we eten en 

drinken krijgen. Drinken kregen we ook, alleen het verzoek dat de 

organisatoren hadden gedaan voor een alcoholvrije borrel werd niet serieus 

genomen, dus kwam er een hele lading drank, wat wij natuurlijk niet kregen. 

Gelukkig was er ook frisdrank. Het eten was er ook, er waren loempia’s, maar 

er was een essentieel 

ding vergeten; ze waren niet 

gefrituurd. We hebben het erg 

gezellig gehad met de andere 

leerlingen en we vonden het een 

leuke en vooral ook een 

leerzame week.    

 
Twan, Wiebke en Anina, V5  
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Diploma uitreikingen 2019 
De diploma-uitreikingen voor 2019 staan gepland op: 

 

Woensdag 10 juli 2019:  

12.30 uur  kbl/bbl techniek 

15.30 uur  kbl/bbl verzorging 

19.30 uur  mavo 

 

Donderdag 11 juli 2019: 

14.30 uur vwo 

19.00 uur havo 

 

 

MR – samenstelling + rooster van aftreden 

Naam Geleding Datum aantreden Datum aftreden 

Rianne Kuiper Ouders 2015 - 2016 2019 – 2020 

Angelique 

vd  Heide 
Ouders 2016 - 2017 2020 – 2021 

Kirsten Faber Ouders 2017 - 2018 2019 – 2020 

Jan Kruize Leerling 2016 - 2017 2018 – 2019 

Leonie Leten Leerling 2018 - 2019 2020 – 2021 

Martijn Dulfer Leerling 2016 – 2017 2018 - 2019 

Binne Zijlstra Personeel 2015 - 2016 2019 – 2020 

Atte v Haastrecht Personeel 2001 - 2002 2019 – 2020 

Jannet de Pee Personeel 2018 - 2019 2020 – 2021 

Jakob vd Heide Personeel 2018 - 2019 2020 – 2021 

Anneke Korte Personeel 2012 - 2013 2020 – 2021 

Marc Sterken Personeel 2018 - 2019 2020 – 2021 
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‘Van de bouwplaats’ – deel 3 

Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de grote 

verbouw. Juli 2019 zal worden gestart met de sloopwerkzaamheden. De 

bouwwerkzaamheden beginnen in september. De buurtbewoners zijn voor 

vrijdag 28 september aanstaande uitgenodigd en zullen worden bijgepraat 

over de plannen voor de buitenkant van het gebouw. De medewerkers van 

de RSG worden dinsdag 25 september bijgepraat over de plannen voor de 

binnenkant van het gebouw. 

 

Kwaliteitszorg 

Om de kwaliteit van het onderwijs binnen de RSG nog meer vorm en inhoud te 

geven en te borgen, worden vanaf het schooljaar 2018-2019 in steeds meer 

klassen acties ingezet om die kwaliteit te verbeteren. 

Een van de acties is het invoeren van (meerdere) toetsweken, waarin 

leerlingen over grotere hoeveelheden stof getoetst worden. Hiermee wordt de 

route naar en de wijze van het werken van het examen nagebootst. Het is een 

oplopende lijn, waarbij de nadruk natuurlijk ligt in de examenklassen. 

Leerlingen leren zo langzaamaan, vanaf klas 1 tot aan de periode van het 

examen, wat van hen in grotere hoeveelheden gevraagd wordt en zijn zij 

bekend met en getraind in het langduriger zitten voor toetsen. 

Naast de toetsweken worden na ± 6 weken de 

eerste signaleringsvergaderingen gehouden.     

De RSG wil meer periodiek proactief en 

preventief mogelijke risicoleerlingen in beeld 

krijgen en er vervolgens actie(s) op zetten. 

Vanaf dat moment worden leerlingen periodiek en zoveel mogelijk parallel 

lopend met de blokken van de maatwerkuren gescreend op hun vorderingen. 

Mocht een leerling niet voldoen aan de slaag-/zakregeling en/of de 

overgangsnormen van zijn leerjaar, dan zal de RSG de leerling extra tijd op 

school laten doorbrengen (SADD = stok achter de 

deur) voor een periode van ± 6 weken. Dit is een 

werkuur, waarbij de leerling geen tekst en uitleg 

krijgt, maar slechts bezig is met het maken van 

huiswerk: schrijven met pen van bijvoorbeeld 

samenvattingen in plaats van met de laptop c.q. 

alleen tekstboeken open. 
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Na ± 6 weken wordt opnieuw bekeken hoe elke leerling ervoor staat.             

Er zijn dan 4 opties: 

1. de leerling voldoet aan de eisen en blijft uit SADD; 

2. de leerling voldoet niet aan de eisen en komt in SADD; 

3. de leerling zat in SADD en voldoet aan de eisen: gaat uit SADD; 

4. de leerling zat in SADD en voldoet niet aan de eisen: blijft in SADD. 

 

Maatwerk                                      

Alle leerlingen hebben vorige 

week 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 eerste blok begint deze week 

(week 38) en loopt tot de herfstvakantie. De leerlingen die voor de 

zomervakantie zijn opgegeven voor vakondersteuning volgen dit het eerste 

blok van dit schooljaar.    

Voor vragen kan er contact worden opgenomen met de maatwerkcoördinator 

(maatwerk@rsgterapel.nl).  

 

Schoolband  

Voor leerlingen die in redelijke mate 

een muziekinstrument bespelen 

bieden wij de mogelijkheid aan om 

mee te doen in onze schoolband. 

Deze band is opgezet door de heer 

Uludağ en bestaat uit leerlingen uit 

verschillende leerjaren. De band 

oefent op iedere dinsdag tijdens de maatwerkuren. 

 

mailto:maatwerk@rsgterapel.nl
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Kunstklas 

Vanaf dit schooljaar starten we met 

de kunstklas. De kunstklas is voor 

leerlingen vanaf klas 2. De kunstklas 

is samengesteld uit leerlingen uit 

verschillende leerjaren. Voor 

leerlingen die houden van dansen, 

toneel, muziek, tekenen en 

schilderen. De leerlingen krijgen een 

jaar lang twee uur extra les per week. 

De nadruk ligt op plezier hebben in 

alles wat met kunst te maken heeft. 

Leerlingen hoeven nog niets te 

kunnen, enige vereiste is dat ze open 

staan voor nieuwe dingen. Deze 

leerlingen krijgen door het jaar heen 

verschillende opdrachten, maar 

geven hier hun eigen invulling aan.  

Daarnaast geven ze ook 

presentaties. Kunst maken, bekijken 

en beleven, dat is waar het omdraait 

in de kunstklas. 

 

 

Ouderraad 

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. Een heel jaar met nieuwe 

kansen en uitdagingen.  

Ook de Ouderraad (OR) heeft de vergaderdata, zes stuks dit jaar, en de 

onderwerpen weer vastgesteld. Acht ouders en de vertegenwoordiger van de 

RSG hebben er weer zin in. 

Zes vergaderingen van ongeveer 2 uur, een beetje reistijd erbij en dan is het in 

totaal ongeveer 15 uur per schooljaar. Tijd die we besteden aan het bespreken 

van onderwerpen als maatwerkuren, omgang en respect naar elkaar, 

genotsmiddelenbeleid, bustijden en vele andere zaken. Allemaal dingen die 

uw zoon of dochter dagelijks tegenkomt op de RSG. 
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Via de Ouderraad kan er invloed worden uitgeoefend op de besluitvorming van 

de schoolleiding. Vanuit onze raad zijn er twee vertegenwoordigers in de 

Medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft direct invloed op 

besluitvormingen via adviesrecht of instemmingsrecht.  

De Ouderraad werkt ook samen met de Leerlingenraad (LLR). Twee keer per 

jaar is de LLR aanwezig bij een OR-vergadering. De zaken die de LLR 

bespreekt en die wij als Ouderraad ook belangrijk vinden kunnen we op deze 

manier samen kenbaar maken aan het management. 

Heeft u als ouder iets wat de Ouderraad volgens u zou moeten bespreken dan 

kunt u dat altijd doorgeven aan 1 van de leden of via ouderraad@rsgterapel.nl 

Het is dus belangrijk dat we een enthousiaste groep ouders in de Ouderraad 

hebben, die het leuk en belangrijk vindt om mee te denken over alles wat er op 

school gebeurt. Het streven is om uit alle niveaus een vertegenwoordiging te 

hebben en indien mogelijk ook uit de verschillende 

windstreken, zodat er een brede vertegenwoordiging 

ontstaat. Het is bovendien een groep die regelmatig 

wisselt van samenstelling. Zolang u een 

zoon/dochter heeft, die naar de RSG gaat kunt u 

een bijdrage leveren. 

Het is een leuke en vooral nuttige bezigheid. Als oren en ogen van de 

leerlingen en ouders kunnen we als Ouderraad echt iets doen om zaken 

bespreekbaar te maken en het beleid te beïnvloeden. 

En dat kan allemaal in slechts 15 uur per schooljaar, een fractie van de tijd die 

uw zoon of dochter op school doorbrengt! 

We zijn daarom op zoek naar ouders die hieraan mee willen doen!       

Lijkt het je leuk om in te stappen geef dit dan aan via 

ouderraad@rsgterapel.nl of bij 1 van de Ouderraadsleden. 

Het is vanzelfsprekend mogelijk een proefvergadering bij te wonen. 

Ik hoop binnenkort een aantal nieuwe gezichten aan de vergadertafel te 

mogen begroeten.  

Harry de Roo (voorzitter) 
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CKV 

De leerlingen in havo 4, vwo 4 en vwo 5 zijn het schooljaar begonnen met een 

introductiedag die in het teken stond van kunst en cultuur.  Er waren 6 

verschillende workshops. Capoeira, ringtones maken, streetbeats, graffiti, 

vloggen en theatersport. De workshops werden gegeven door externe 

docenten. Tijdens deze workshops hebben de leerlingen kennis gemaakt met 

het vak CKV. In de loop van het schooljaar kunnen ze de geleerde 

vaardigheden toepassen bij het uitvoeren van diverse projecten.  

Op 2 oktober zal er een excursie naar Groningen zijn voor havo 4 en      

vwo 4. U heeft hierover al een mail gehad. Begin november zullen de 

leerlingen tijdens een presentatie avond de resultaten van de excursie 

presenteren. Ook hierover zullen we u tijdig informeren. 

                     

 

Dyslexie  

Het vernieuwde beleidsstuk Dyslexie zal vanaf november 2018 op de             

RSG-website te vinden zijn. 

Klankbordgroep Dyslexie: 

Met ingang van schooljaar 2018-2019 is de Klankbordgroep Dyslexie niet 

meer actief. Het RSG bedankt de ouders van dyslectische leerlingen die in de 

Klankbordgroep Dyslexie actief waren, voor hun inzet de afgelopen jaren. 

Vragen op het gebied van dyslexie kunt u mailen naar de dyslexiecoördinator: 

m.boelens@rsgterapel.nl. Aanwezig: dinsdag 8.00 – 17.00 

mailto:m.boelens@rsgterapel.nl
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Dedicon:  

Dedicon (bibliotheek voor 

digitale leermiddelen) 

ontvangt geen subsidie 

meer voor het 

beschikbaar stellen van digitale leermiddelen. Het kan zijn dat sommige 

schoolboeken daarom niet meer digitaal leverbaar zijn. Bestel wanneer het 

mogelijk is een foto-pdf. Is het bestand geheel onbekend, dan moet het boek 

worden gescand.  

 

 

Kurzweil:  

Voor het openen van de beveiligde 

Dedicon-bestanden is Kurzweil versie 14   

of hoger nodig. Bij lagere versies; bestel 

bij Dedicon een foto-pdf die door Kurzweil 

kan worden omgezet.  

 

 

 

L2S:    

De naam van L2S is in de vakantie 

gewijzigd naar IntoWords PRO. Leerlingen 

die een jaarlicentie van L2S 9 gebruiken, 

mogen dit programma updaten naar de 

nieuwe PRO versie. Deze versie kan 

worden gedownload: 

http://intowords.nl/intowords-pro-voor-windows-kickstart/ en geïnstalleerd met 

dezelfde inlogcodes. Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen 

met de leverancier Visiria (0227-542464).  

 

 

 

http://intowords.nl/intowords-pro-voor-windows-kickstart/
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De gezonde school / Be-Fit 

Einde schooljaar 2017-2018 heeft mevrouw De Pee de 

werkgroep verlaten en hebben mevrouw Roossien en 

mevrouw Van der Molen haar plaats ingenomen. 

De doelstelling voor het schooljaar 2018-2019 is twee 

certificaten te behalen. Relaties en seksualiteit en Fysieke 

veiligheid. Gedurende het schooljaar zal er tijdens de 

(maatwerk) lessen aandacht aan deze thema’s besteed 

worden. 

Daarnaast blijven we scherp betreffende de gezonde schoolkantine, het roken-

alcohol- en drugsbeleid en bewegen en sport. Het project Be-Fit loopt ook dit 

schooljaar door. Diverse activiteiten zullen er voor de leerlingen, ouders en 

medewerkers worden georganiseerd. We krijgen daarin ondersteuning van 

twee stagiaires van het Drenthe College. 

In week 42 is de projectweek “Doe FF Gezond”. In deze week wordt onder 

meer een gezond ontbijt aangeboden aan klas 1, de derde en vierde klassen 

vmbo krijgen voorlichting over voeding-bewegen en de derde klassen 

Havo/Vwo een voorstelling over het weerstaan van groepsdruk om mee te 

doen aan het gebruik van genotmiddelen. Eveneens is de jaarlijkse RSG Run 

voor klas 1 en 2 in deze week. Dit jaar kan voor het eerst het parcours ook 

wandelend afgelegd worden. De ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers zijn bij 

deze van harte uitgenodigd. We sluiten de week af met een gezonde traktatie 

en een leuke activiteit. 
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Vakantierooster schooljaar 2018 - 2019 

 

Start schooljaar ma 3 september 2018 

Herfstvakantie ma 22 oktober t/m vrij 26 oktober 2018 

Studiedag personeel di 20 november 2018 

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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Postbus 47 
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Bezoekadres 
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Telefoon: 0599-581226 
Fax: 0599-583936 
E-mail: info@rsgterapel.nl 


