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Voorwoord
Beste leerling, ouder/verzorger,

In deze schoolgids van de RSG Ter Apel voor het schooljaar 2022-2023 vindt u veel belangrijke informatie over het reilen en zeilen op 
onze school.

U vindt in deze gids informatie over onze schoolgegevens en het beleid dat wij nastreven. Ook informeren wij u hiermee over de 
begeleiding die wij bieden aan onze leerlingen en over wat u zoal van ons mag verwachten. Verder vindt u nuttige informatie over 
de dagelijkse gang van zaken op school. 

Naast deze schoolgids sturen wij periodiek een nieuwsbrief naar alle ouders en verzorgers. Met deze nieuwsbrief informeren wij u 
over lopende zaken en activiteiten waaraan uw zoon of dochter deelneemt.

De RSG Ter Apel is een openbare school met een duidelijke regiofunctie. Alle leerlingen zijn welkom ongeacht hun 
levensbeschouwelijke of culturele afkomst. Kernbegrippen van onze visie zijn op maat, uitdaging, toekomst, gekend, gesteund en 
gezond. Onze kernwaarden zijn de 4 B’s: beschaving, betrokkenheid, betrouwbaarheid en bevlogenheid.

Namens alle medewerkers van onze school wens ik al onze leerlingen en hun ouders of verzorgers een heel goed RSG-jaar toe!

Jan de Wit
rector RSG Ter Apel
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Visie
RSG Ter Apel bestaat dit schooljaar 100 
jaar. Met deze rijke historie weten wij pre-
cies wat wij op onderwijsgebied willen en 
kunnen bieden! In de loop der tijd groei-
de de RSG Ter Apel uit tot een regionale 
scholengemeenschap waar kennisverwer-
ving, veiligheid, aantrekkelijk onderwijs 
en een professionele cultuur belangrijke 
waarden zijn.

We vinden het uiterst belangrijk dat onze 
leerlingen en medewerkers zich opti-
maal kunnen ontwikkelen en successen 
ervaren in een veilige en ontspannen 
omgeving. Vanwege hun zeer uiteenlo-
pende talenten en achtergronden vinden 
wij respect, een positieve benadering en 
verdraagzaamheid fundamenteel.

Wij bieden duidelijke structuur, maken 
heldere afspraken over gewenst gedrag 
en spreken expliciet uit wat wij van 
leerlingen en hun ouders/verzorgers 
verwachten en wat zij van ons mogen 
verwachten. Zo creëren we een veilige en 
prettige leeromgeving.

Wij bereiden onze leerlingen uitstekend 
voor op hun examen, hun vervolgoplei-
ding en hun toekomstige rol in de maat-
schappij. Kennis komt in vele soorten en 
maten. Leren uit boeken is belangrijk, 
maar niet zaligmakend. Leren gebeurt 
overal en altijd, zowel binnen als buiten 
de school. Leren doen we van en met 
elkaar. Daarom besteden wij veel aan- 
dacht aan de benodigde vaardigheden 
en attitudes. Wij dagen leerlingen uit om 
zelf actief verantwoordelijkheid te nemen 
voor hun leerproces.

Elke leerling ontwikkelt zich op zijn of 
haar eigen manier. De ene leerling heeft 
wat extra begeleiding of ondersteuning 
nodig, terwijl de andere leerling juist 
zoekt naar extra uitdaging. Wij spelen in 
op deze verschillen door variatie aan te 
brengen in de leerstof. Daarbij houden wij 
rekening met het niveau en de leerstijl 
van elke individuele leerling. Zo scheppen 
wij maximale ontplooiingsmogelijkheden 
voor onze leerlingen. Moderne 
leermiddelen maken ons onderwijs extra 

aantrekkelijk. Aandacht voor de doorlo-
pende leerlijn is bij ons vanzelfsprekend.

Onze medewerkers zijn betrokken bij de 
school en de leerlingen. Ook zijn zij loyaal 
aan het afgesproken schoolbeleid. We 
denken in oplossingen en hechten grote 
waarde aan ieders persoonlijke ontwikke-
ling. Onze medewerkers worden voortdu-
rend en adequaat bijgeschoold. Dit houdt 
hun vakinhoudelijke, pedagogische en 
didactische kennis en kunde op het ge-
wenste niveau. Integrale samenwerking 
in en tussen teams, secties en in andere 
verbanden is op RSG Ter Apel vanzelf-
sprekend. Wij zien de samenwerking met 
ouders/verzorgers en mensen van buiten 
de school als onmisbaar.

De RSG Ter Apel

RSG Ter Apel is een school voor voortgezet onderwijs. Onze opleidingen vmbo, 
mavo, havo en vwo bieden wij met oog voor onze leerlingen. Wij kiezen voor 
onderwijs op maat omdat elke leerling uniek is en eigen kansen en mogelijkheden 
heeft. Wij geven ruimte aan ambitie en dagen onze leerlingen uit om net dat beetje 
extra te doen. Ons onderwijs is gericht op de toekomst en vooruitstrevend met 
optimale inzet van digitale middelen. Op RSG Ter Apel heeft iedereen een gezicht. 
Leerlingen en medewerkers kennen, respecteren en steunen elkaar. Wij stimuleren 
een gezonde leefstijl van al onze leerlingen en medewerkers. Dat maakt RSG Ter 
Apel tot een Gezonde School.
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Hoofddoelstelling
Hoofddoelstelling van de RSG Ter Apel is bieden van uitstekend 
voortgezet openbaar onderwijs aan zoveel mogelijk leerlingen 
uit onze regio. Wij bieden dit onderwijs in een veilige leer-
omgeving en willen dat leerlingen zich bij ons thuis voelen. 
Wij bieden duidelijkheid en structuur zodat leerlingen en hun 
ouders/verzorgers weten wat we van hen verwachten en wat ze 
van ons mogen verwachten. Ons eigentijds onderwijs houdt zo 
veel mogelijk rekening met verschillen tussen leerlingen en de 
behoeftes van leerlingen. Wij dagen alle leerlingen uit om hun 
capaciteiten optimaal te ontwikkelen. Onze leerlingen die on-
dersteuning nodig hebben – leerlingen met leer- en/of gedrags-
problemen – bieden we extra begeleiding, een stimulans om tot 
optimale ontplooiing te komen. Met deze werkwijze verwerven 
onze leerlingen de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben 
om zich in de toekomst te ontplooien als sociale en mondige 
burgers.

Kwaliteitszorg en kwaliteit van de school
Naast onderwijs maken ook belangrijke zaken als veiligheid, 
goede resultaten, plezier en (buitenschoolse) activiteiten de RSG 
Ter Apel tot een ‘goede school’. Deze belangrijke elementen zijn 
echter bijna onmogelijk te meten en via cijfers of statistieken 
weer te geven. Toch willen wij deze kwaliteiten in kaart brengen. 
Daarvoor zetten wij diverse instrumenten in, zoals allerlei enquê-
tes bij ouders/verzorgers op ouderavonden en onder de leerlin-
gen, een kwaliteitsavond voor ouder(s)/verzorger(s), gesprekken 
met de leerlingpanels en peilingen onder docenten. Zo krijgen 
wij toch een goed beeld van onze kwaliteit. De komende jaren 
krijgen we de beschikking over steeds meer gegevens, die we 
gaan publiceren in de schoolgids. De resultaten van de enquêtes 
worden via het ouderbulletin gepubliceerd. De resultaten kunt u 
vinden vanaf  pagina 22.
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Leerlingenondersteuning op de RSG

RSG-leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, worden door de mentor, coach, 
docent, teamleider, schoolmaatschappelijk werker of orthopedagoog aangemeld
bij het interne ondersteuningsteam. Dit ondersteuningsteam bestaat uit een 
ondersteuningscoördinator, een orthopedagoog, remedial teachers en een pre-
ambulante begeleider van het samenwerkingsverband. De teamleiders nemen op 
verzoek deel aan het ondersteuningsteam. Het team vergadert zes keer per schooljaar.
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Het externe ondersteuningsteam is 
preventie-unit Groningen. In deze unit 
overleggen vertegenwoordigers van 
de RSG met hulpverleners van GGZ-
jeugd, de GGD en Bureau Jeugdzorg, de 
leerplichtambtenaar van de gemeente 
Westerwolde en de jeugdagent. De 
preventie-unit adviseert de school. Het 
externe ondersteuningsteam (OAT) komt 
zes keer per jaar bijeen.

De school beschikt over een SOP, het 
schoolondersteuningsplan, waarin de 
ondersteuningstructuur van de RSG 
beschreven staat. Voor meer informatie 
hierover kunt u contact opnemen met de 
school.

Een vertrouwelijk gesprek
Het is belangrijk dat leerlingen zich thuis 
voelen op onze school. Is dat niet het 
geval, dan zijn gesprekken over verbe-
termogelijkheden wenselijk. De mentor 
speelt daarin vaak een centrale rol. Praat 
de leerling liever met iemand anders op 
school of van buiten school, dan kan dat 
ook.

Wij bieden deskundige ondersteuning 
aan leerlingen met persoonlijke proble-
men. Hiervoor beschikt de RSG Ter Apel 
over vertrouwenspersonen, zowel in als 
buiten de school. Al deze vertrouwens-
personen nemen bij hun werkzaamheden 
de grootst mogelijke zorgvuldigheid in 
acht. 

Vertrouwenspersonen
Intern 
dhr. H. Roozen 
E h.roozen@rsgterapel.nl 
T (0599) 58 12 26

mevr. Y. Hoeksema 
E y.hoeksema@rsgterapel.nl 
T (0599) 58 12 26
        
Extern 
dhr. J. Wibbens, Het Vertrouwensbureau
De Gang 1A, 
9531 JK Borger
T (085) 10 55 055
E jan@hetvtb.nl
I www.hetvtb.nl

mailto:h.roozen@rsgterapel.nl
mailto:s.teepen@rsgterapel.nl
mailto:jan%40jtvvtb.nl?subject=
http://www.hetvtb.nl


Begeleiding
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Mentor/coach
Elke klas heeft een eigen mentor. Die kent alle leerlingen in zijn 
klas heel goed. De mentor zorgt bijvoorbeeld voor de eerste 
opvang bij problemen en regelt studiebegeleiding. Stap met 
vragen gerust naar je mentor!

Begeleiding binnen het rooster
Heb je problemen bij een bepaald vak, dan kun je extra hulp en 
ondersteuning krijgen binnen het lesrooster. Ook is er de 
mogelijkheid van extra begeleiding in huiswerkklassen.

Extra begeleiding door het ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam van de RSG staat klaar voor iedereen 
die speciale ondersteuning of hulp nodig heeft. In overleg met 
de ouders/verzorgers en mentor regelen wij op de best

mogelijke manier alle begeleiding en hulp.
Het ondersteuningsteam bestaat onder meer uit:
- ondersteuningscoördinator 
- orthopedagoog 
- remedial teaching
- schoolmaatschappelijk werker
- dyslexiecoördinator
- vertrouwenspersonen

Korte lijnen met thuis
ouders/verzorgers kunnen altijd spreekuren bezoeken of contact 
opnemen met de mentor, vakdocent of coördinator. Bovendien 
kunnen ouders/verzorgers via onze website altijd de cijfers van 
hun kinderen bekijken.

Medicijnverstrekking
Leerlingen die tijdens een schooldag medicijnen moeten 
innemen, kunnen hiervoor  eventueel terecht bij de 
leerlingcoördinatie. De  leerlingcoördinator onderhoudt, 
in samenspraak met de mentor, het contact hierover met 
ouder(s)/verzorger(s). Zie verder het protocol Medisch 
Handelen en Medicijnverstrekking (ELO).



Rechten en plichten
Alle leerlingen en ouders/verzorgers zijn gebonden aan de rechten en plichten van hun 
onderwijsovereenkomst met de RSG Ter Apel. Deze overeenkomst met het schoolbestuur 
gaan zij aan door schriftelijke aanmelding en formele toelating op school.
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De leerlingen zijn verplicht om in hun 
gedrag en uitlatingen rekening te houden 
met de grondslag en doelstelling van de 
school, zoals vermeld in het beleidsge-
deelte van ons Schoolplan.

De leerlingen en personeelsleden zijn 
tegenover elkaar verplicht om te zorgen 
voor een werkbare situatie. In passende 
sfeer moet iedereen op school goed 
onderwijs kunnen volgen en geven. De 
leerlingen en medewerkers zijn verplicht 
om zich te houden aan de schoolregels en 
mogen elkaar daarop aanspreken. Ieder-
een op school respecteert alle anderen op 
school en gaat zorgvuldig om met spullen 
van elkaar en van de school. 

Privacy
De RSG heeft privacyregels vastgesteld. 
Deze regels staan in het privacyreglement 
en voldoen aan nationale en internatio-
nale privacywetgeving. In dit reglement 
staat welke gegevens we verzamelen, 
waarom we dit doen, wie toegang heeft 
tot de gegevens en hoe we de informa-
tie beschermen. Voor meer informatie 
verzoeken wij u per mail contact op te 
nemen onze functionaris gegevensbe-
scherming, de heer W.J.H. Flokstra.

Gebruik beeldmateriaal
Tijdens lessen worden soms opnames 
of foto’s gemaakt van de docent. Alleen 
de betreffende docent en degene die de 
opnames maakt, gebruiken dit beeldma-
teriaal, bijvoorbeeld om collega’s een
 

bepaalde lesmethodiek te laten zien. Bij 
lichamelijke opvoeding maken wij soms 
opnames om bewegingen bij bepaalde 
oefeningen of sporten te analyseren. 
Ouders/verzorgers dienen toestemming 
hiervoor te verlenen, leerlingen ouder 
dan 16 jaar kunnen dit zelf doen. Voor 
gebruik van opnames of beelden voor 
werving of publiciteit vragen wij altijd 
vooraf toestemming.

Gebruik mobiele telefoon
Het ongepast/onjuist gebruiken van 
mobiele telefoons is niet toegestaan. De 
telefoon wordt alleen gebruikt voor on-
derwijskundige doeleinden. Bij ongepast/ 
onjuist gebruik in de les kan de mobiele 
telefoon door de docent worden ingeno-
men. Na de les krijgt de leerling zijn/haar 
telefoon terug van de docent. Eventueel 
kan de docent een korte notitie in Magis-
ter zetten. Bij veelvuldig overtreden van 
deze afspraak kan de docent de ouder(s)/
verzorger(s) bellen en eventueel de coör-
dinator en/of de teamleider inschakelen.

Veiligheidsbeleid  
Het veiligheidsbeleid van RSG Ter Apel is 
beschreven in het Veiligheidsplan van de 
school. Dit veiligheidsplan is opgesteld 
voor het waarborgen van de fysieke en 
sociale veiligheid op school. Voorbeelden 
van fysieke veiligheid zijn het installeren 
van een brandalarm en het voorkomen 
van losliggende traptreden. Voorbeelden 
van sociale veiligheid zijn het voorkomen 
van pesten, seksuele intimidatie, geweld 
en discriminatie. 

Bij het vermoeden van een bedreiging 
van een veilig leefklimaat in en om de 
school of voor het voorkomen van het 
plegen van strafbare feiten door leer-
lingen in en om de school moeten de 
contactpersonen van de scholen in alle 
gevallen melding doen bij de (contactper-
soon van de) politie, en zo nodig overleg 
voeren over de te nemen maatregelen. 
Meldingen als bedoeld in het eerste lid 
zullen door de (contactpersoon van de) 
politie worden geregistreerd in het voor-
liggende bestaande voorziening BVH, het 
systeem van de politie.

In dit veiligheidsplan beschrijft de school 
welke afspraken er liggen om de veilig-
heid op school te garanderen. Verder 
staat in het plan wie de vertrouwensper-
sonen zijn op school, de regeling van de 
klachtenprocedure en de toegankelijk-
heid van de onafhankelijke klachtencom-
missie. Wij evalueren dit veiligheidsplan 
jaarlijks en stellen het waar nodig bij.

Het veiligheidsplan is bij ons op te vragen.

Cameratoezicht
Onze gangen en fietsenstalling zijn 
voorzien van cameratoezicht. Het doel 
van dit cameratoezicht is het voorkomen 
of reageren op onveilige situaties, diefstal 
of vandalisme. Hoe de RSG Ter Apel 
omgaat met dit beeldmateriaal, met 
betrekking tot de privacy is beschreven in 
een protocol. Voor meer informatie kunt u 
contact op nemen met school.

mailto:w.flokstra%40rsgterapel.nl?subject=


Klachtenregeling
Op school gaan mensen intensief met elkaar om. Dan kan het wel eens mis gaan, 
bijvoorbeeld in de vorm van meningsverschillen of botsingen. We beschouwen 
leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers als volwaardige gesprekspartners 
en proberen in zo’n geval altijd gezamenlijk tot een oplossing te komen. 
Betrokkenen hebben de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen. 
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De RSG Ter Apel heeft een klachtenregeling voor iedereen die 
bij de school betrokken is. Deze ligt ter inzage bij directiesecre-
taresse mevr. Kolker. Wie dat wil, krijgt op aanvraag gratis een af-
schrift van deze regeling. De schoolleiding en het bestuur stellen 
het op prijs dat iemand die een klacht wil indienen, dit vooraf bij 
hen kenbaar maakt. De schoolleiding en het bestuur doen dan 
hun best om de klacht te verhelpen.

De RSG Ter Apel is aangesloten bij de onafhankelijke Landelijke 
Klachten Commissie onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de 
klacht en beoordeelt aan de hand van een hoorzitting of deze 
gegrond is. De LKC brengt op basis van haar oordeel advies met 
eventueel aanbevelingen uit aan het schoolbestuur, dat eindver-
antwoordelijk is voor de afhandeling van de klacht en het al dan 
niet opvolgen van de aanbevelingen.

Een klacht indienen bij het LKC kan op twee manieren: 

1. via het schoolbestuur 
dhr. J. de Wit -  j.dewit@rsgterapel.nl 

2. rechtstreeks schriftelijk bij de LKC 
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT
E info@onderwijsgeschillen.nl
T (030) 28 09 590, F (030) 28 09 591

Kijk voor meer informatie op de website
www.onderwijsgeschillen.nl.

Klachten ongewenst gedrag
Bij klachten over ongewenst gedrag op school kunnen 
ouders/verzorgers en kinderen een beroep doen op een 
interne vertrouwenspersoon. Denk hierbij aan pesten, 
ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld. 
De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over 
mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met 
de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de 
klachtprocedure. Bij gegronde vermoedens van een zedendelict 
is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. 
Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij 
politie en justitie.

Het is ook mogelijk om een beroep te doen op een externe 
vertrouwenspersoon. Dit is een objectieve deskundige van 
buiten de school die u begeleidt u bij het oplossen van uw 
klacht.
   
Externe vertrouwenspersoon:
dhr. J. Wibbens, Het Vertrouwensbureau  
De Gang 1A, 9531 JK Borger
T (085) 10 55 055
E info@hetvtb.nl, I www.hetvtb.nl

Vertrouwensinspecteur
Hebt u een klacht, dan kunt u voor onafhankelijk advies ook 
contact opnemen met de een van de vertrouwensinspecteurs 
van de Onderwijsinspectie.

Onafhankelijk onderzoek
Heeft de school een klacht over ongewenst gedrag naar uw 
mening onvoldoende opgelost, dan kunt u die voorleggen aan 
de klachtencommissie. Een van de genoemde vertrouwensper-
sonen kan u in dit klachttraject begeleiden.

mailto:j.dewit@rsgterapel.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl
mailto:info%40hetvtb.nl?subject=
http://www.hetvtb.nl
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Schoolregels en reglementen
Rookmiddelenbeleid
Vanaf 2012-2013
De RSG Ter Apel is al vanaf het 
cursusjaar 2012-2013 een rookvrije 
school. We vinden het onze maatschap-
pelijke plicht gezondheidsbevorderende 
maatregelen te treffen en het ontstaan 
van eventueel rookgedrag tegen te gaan 
en het rookgedrag van onze leerlingen te 
ontmoedigen. 
 
De RSG Ter Apel wil een gezonde leer- 
en werkomgeving creëren voor haar 
leerlingen en medewerkers. Een goede 
lichamelijke en geestelijke  gezondheid 
zijn belangrijke voorwaarden voor goede 
leerprestaties van onze leerlingen. De 
school is een belangrijke leefomgeving 
van jongeren, waar ze een groot deel van 
hun jeugdige jaren doorbrengen. Het is 
dus ook de plek, waar jongeren zo weinig 
mogelijk in aanraking moeten kunnen 
komen met rokers. Zien roken is vaak nog 
verleidelijker dan een sigaret aangeboden 
krijgen. Dit wordt impliciete, passieve 
beïnvloeding genoemd. Dit is een goede 
reden om bijvoorbeeld roken op school- 
pleinen of het roken in zicht van jongeren 
te verbieden.
 
Gelet op het bovenstaande heeft de RSG 
Ter Apel in 2012 ervoor gekozen om be-
leid te formuleren dat het gebruik van
genotmiddelen gedurende de schooldag 
verbiedt/ontmoedigt. Ook willen we geen 
onnodige onrust in de buurt vanwege 
rokende leerlingen. De buurt ervaart al 
gauw last van rokende leerlingen voor 
en/of achter hun huis. Denk ook aan de 
rommel die achterblijft als een groepje 
leerling een rookpauze uit het zicht van 
school neemt. 

Het handhaven van het rookbeleid blijkt 
een probleem en ook het sanctioneren is 
niet altijd eenduidig. Tevens wordt door 
leerlingen (maar ook ouder(s)/verzor-
ger(s)) het als zeer vervelend ervaren dat 
een aantal docenten wel rookt en er niet 
op lijkt te worden aangesproken. Ook 
docenten hebben zich aan het rookbe-
leid te houden. Al met al is wel duidelijk 
zichtbaar dat vanaf 2012 een aanzienlijk 
percentage leerlingen is gestopt met 
roken tijdens schooltijd.

De resultaten van het rookbeleid zijn 
zichtbaar in onderzoeken uitgevoerd 
door de GGD.
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Lesverwijdering
Ook op de RSG ontkomen we er niet 
aan om soms maatregelen te moeten 
nemen tegen storend of onbehoorlijk 
gedrag. Het is nu eenmaal zo dat onze 
leerlingen graag hun grenzen proberen 
te verkennen. Het is aan de docent om op 
dergelijke momenten, d.m.v. het tonen 
van gedecideerd leiderschap, de grenzen 
goed aan te geven.

We vinden het belangrijk leerlingen met 
een duidelijke structuur tegemoet te 
treden. Leerlingen dienen een herkenbare 
lijn te zien in de wijze waarop we met ze 
omgaan (waarbij er natuurlijk ruimte is 
voor de eigenheid van elke collega en 
leerling). Aan de basis van onze structuur 
liggen een aantal afspraken:
• Ten eerste is het heel belangrijk 

dat iedereen respectvol met elkaar  
omgaat; leerlingen zijn steeds  
serieuze gesprekpartners voor ons.

• Bij ons op school spreken de 
leerlingen een docent aan met 
meneer/mevrouw en “U.”

• Snoepen, eten en drinken is tijdens 
de lessen niet toegestaan (bij 
medische indicatie, bijvoorbeeld 
diabetes, in overleg).

• Het dragen van petten, caps, e.d. is in 
de lokalen niet toegestaan.

• Het ongepast/onjuist gebruiken 
van de mobiele telefoon is niet 
toegestaan.

• Tijdens de lessen hangen de jassen 
van de leerlingen op de kapstok of 
liggen in  het kluisje.

• Als collega’s zien we er met elkaar op 
toe, dat het ook in de gangen rustig 
is.

• Wanneer een leerling het huiswerk 
niet gemaakt heeft, moet hij/zij dat  
voor de les aan de docent melden.

• Het is bij ons op school gebruikelijk 

     
dat de docent er zorg voor draagt dat 
het lokaal netjes wordt achtergelaten 
voor de volgende gebruiker. De 
stoelen zijn aangeschoven, er ligt 
geen rommel op de vloer of in 
de vensterbanken en het bord is 
schoongemaakt. Aan het einde van 
de lesdag in het lokaal graag de 
ramen sluiten en alle apparatuur 
uitzetten. 

• Toiletbezoek door leerlingen wordt 
tijdens de les alleen bij uitzondering 
toegestaan. 

• Leerlingen die met de bus van 
en naar school reizen mogen, 
indien nodig, het 1e lesuur max. 5 
minuten later in de les verschijnen. 
Hiervoor dienen zij van tevoren wel 
een buspas aan te vragen bij de 
leerlingcoördinatie.  

Procedure lesverwijdering/opvang leerlingen/sancties:
Voor de meest actuele procedure verwijzen wij u naar de website van school.
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Procedure te laat komen:
• Bij 4 keer te laat wordt de leerling opgeroepen door de 

leerlingopvang voor een waarschuwingsgesprek. Hiervan 
wordt notitie gemaakt in Magister.

• Indien een leerling 6 keer te laat is gekomen krijgen de 
ouder(s)/verzorger(s) een informatieve brief thuis en moet 
de leerling zich de 3 daaropvolgende ochtenden om 07.45 
uur melden bij de leerlingopvang.

• Bij de 8e keer te laat meldt de leerling zich 5 ochtenden om 
07.45 uur.

• Is de leerling voor de 9e keer te laat dan geeft de 
leerlingcoördinator deze informatie door aan de 
leerplichtambtenaar. Vervolgens wordt de leerling 
opgeroepen voor een waarschuwingsgesprek door de 
leerplichtambtenaar. Blijft het verzuim (te laat komen) 
oplopen, dan zal er een PV/Halt volgen.

Registreren en melden verzuim (tijdens lestijd):
• De lesgevende docent registreert (einde lesuur) aan- en 

afwezigheid in Magister.
• De administratief medewerker (receptie) controleert de 

absenties vervolgens. Niet (door ouder(s)/verzorger(s)) 
gemeld/verantwoord verzuim komt als ON (onbekend 
verzuim) in het systeem. Deze “ON-gevallen” worden alle 
nagelopen en er wordt dezelfde dag naar huis gebeld om te 
verifiëren.

• Indien het verzuim alsnog ongeoorloofd is blijft ON staan 
en wordt de verzuimcoördinator geïnformeerd (gebeld) 
door de medewerker van de receptie. Verdere actie 
(bijv. verzuimgesprek leerling, inschakelen LPA, contact 
mentor, contact ouder(s)/verzorger(s), overleg coördinator, 
teamleider, overleg/contact leerplichtambtenaar, DUO-
melding) wordt ingezet door de verzuimcoördinator.

• Iedere ochtend (08.00 uur) controleert de 

verzuimcoördinator alle absentie middels uitdraaien 
(per afdeling) uit Magister. Deze uitdraaien/lijsten 
worden nagelopen en opvallend verzuim wordt aan 
de mentor gemeld. Leerlingen moeten zich dezelfde 
dag verantwoorden (melden bij de verzuimcoördinator 
of een collega van de leerlingopvang (pedagogische 
conciërge). Wanneer leerlingen zich melden krijgen ze de 
gelegenheid om tekst en uitleg over hun afwezigheid te 
geven. Blijft dit echter ongeoorloofde absentie dan wordt er 
gesanctioneerd.

• Ook leerlingen die te laat in de les verschijnen, worden door 
de docent gemeld/geregistreerd. 

• De verzuimcoördinator controleert iedere ochtend welke 
leerlingen dit zijn en hoe vaak de leerling inmiddels 
ongeoorloofd te laat in een les is verschenen. Het 
stappenplan (procedure) ‘te laat komen’ wordt gehanteerd. 

Ongeoorloofd verzuim
In Nederland geldt de leer- en kwalificatieplicht. Dit houdt in 
dat jongeren tot 18 jaar onderwijs moeten volgen totdat zij 
minimaal een diploma op havo, vwo of mbo-niveau 2 hebben 
gehaald. Het is daarom belangrijk dat de jongeren, zolang ze 
leer- of kwalificatieplichtig zijn, ook daadwerkelijk naar school 
gaan.

Spijbelen en verzuim zijn vaak voorbode van voortijdige uitval. 
Het is belangrijk dat de omgeving van de verzuimende leerling 
adequaat reageert op het verzuim.

Om spijbelen en verzuim aan te pakken hebben we op de RSG 
een procedure ongeoorloofd verzuim.

De leerlingcoördinator zorgt elke dag voor een uitdraai van 
de verzuimregistratie (= ongeoorloofd verzuim). Indien nodig 
krijgen leerlingen een meldbriefje van de medewerkers van de 
leerlingopvang. Bij ‘’ongeoorloofd verzuim’’ halen leerlingen 
ieder gemist lesuur dubbel in. Dit gebeurt bij de leerlingopvang. 
Bij 4 of meer uren ongeoorloofd verzuim op 1 dag wordt door de 
leerlingcoördinator een melding gemaakt bij het verzuimloket. 
Ouder(s)/verzorger(s), mentoren, teamleider en zorgcoördinator 
worden ingelicht.
 

Procedure (Ongeoorloofd) Verzuim:
• Vanaf schoolweek 4/5 wordt een screening gemaakt van 

leerlingen die hebben verzuimd.
• Leerlingen met 9 of meer ongeoorloofde 

verzuimmomenten kunnen worden uitgenodigd voor het 
spreekuur.

• De leerlingcoördinator draagt zorg voor het spreekuur en 
onderhoudt contact met de leerplichtambtenaar.

• Mocht na het leerplichtspreekuur het ongeoorloofd verzuim 
voortduren dan volgt een melding bij bureau Halt (‘Halt- 
straf’).

• Is een leerling al bij bureau Halt geweest dan maakt de 
leerplichtambtenaar een proces verbaal op. 

• Na inzending van het proces verbaal volgt een rechtszitting 
bij de rechtbank.

• In Magister wordt vermeld dat de leerling bij de LPA is 
geweest en wat er is afgesproken.

• Tijdens het spreekuur wordt door de LPA ter plekke een 
verslag gemaakt met hierin de redenen van verzuim en de 
gemaakte afspraken. De leerling leest het verslag en moet 
het verslag ondertekenen ter goedkeuring.

• Nadien krijgen de ouder(s)/verzorger(s) en 
leerlingcoördinator een verslag van het gesprek.

• Het verslag komt in het (papieren) dossier van de leerling.



14

Ziekteverzuim 
Verzuim, waarbij ziekte als reden wordt 
opgegeven, is voor scholen lastig te 
bewaken. Het wordt vaak gezien als 
geoorloofd verzuim, want het kind wordt 
door de ouder/verzorger afgemeld. Bij 
sommige leerlingen kan dit verzuim zo 
hoog oplopen, dat de studievoortgang 
bedreigd wordt. De RSG hanteert daarom 
duidelijke regels t.a.v. ziekmelding en 
ziekteverzuim.

Procedure ziekteverzuim: 
• Indien een leerling meer dan 5 dagen 

ziek is, neemt de mentor/coach 
contact op met ouder(s)/verzorger(s).

• De mentor/coach informeert de 
leerlingcoördinator en regelt ook 
begeleiding (huiswerkafspraken) en 
doet hiervan melding in Magister.

• Bij hersteltermijn binnen 10 
schooldagen, waarbij de oorzaak 
van het verzuim duidelijk is, is geen 
verdere actie nodig.

• De leerlingcoördinator houdt, indien 
nodig, een gesprek met de leerling.

• De leerlingcoördinator kan 
de leerling, na overleg met de 
ondersteuningscoördinator, 
vervolgens aanmelden bij de 
jeugdarts (GGD Groningen).

Deze houdt 1x per maand spreekuur 
op school.

• Na het gesprek met de jeugdarts 
kan een doorverwijzing volgen naar 
andere instanties.

• Bij vermoedelijk ongeoorloofd 
school(ziekte)verzuim, vanaf 16 uur 
in 4 weken, volgt een melding bij de 
leerplichtambtenaar en DUO (Dienst 
Uitvoering Onderwijs).

• Bij een 2x niet verschijnen op het 
spreekuur van de jeugdarts, zonder 
bericht, volgt een melding bij 
leerplichtambtenaar en DUO.

Spreekuur leerplichtambtenaar:
De leerplichtambtenaar van de gemeente 
Westerwolde houdt spreekuur op de RSG.

De ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een 
officiële uitnodiging voor het spreekuur. 
De leerlingcoördinator noteert dit in Ma-
gister. Het is niet verplicht voor ouder(s)/
verzorger(s) om aanwezig te zijn bij het 
spreekuur, 

maar dit is zeker gewenst. Mocht een 
ouder/leerling verhinderd zijn, dan wordt 
dit doorgegeven aan de LPA. Hij zorgt 
voor een nieuwe afspraak; deze vindt dan 
plaats op het gemeentehuis.

Het spreekuur is preventief. De 
leerplichtambtenaar onderzoekt wat de

redenen zijn van het verzuim/spijbelen. 
Ook geeft hij voorlichting aan leerling 
over het belang van naar school gaan en 
de gevolgen van het overtreden van de 
leerplichtwet. De leerlingcoördinator is 
aanwezig tijdens dit spreekuur. Die kan 
een en ander toelichten m.b.v. notities uit 
Magister. 
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Contacten met de school
Algemeen
Elke klas heeft een mentor en/of een coach. Deze mentor/coach 
is naast docent van de klas ook vraagbaak, gesprekspartner en 
probleemoplosser. De mentor/coach onderhoudt contacten, 
zowel met de klas als geheel als met individuele leerlingen en 
hun ouders/verzorgers.
Mentoren volgen het studieverloop van hun mentorleerlingen 
intensief en bespreken dit in overleg met de leerlingcoördinator 
en teamleider met de leerlingen en hun hun ouders/verzorgers. 
Ouders/verzorgers kunnen met vragen over de voortgang of 
het welzijn van hun kind ook contact op nemen met de mentor/
coach.

Schoolleiding
De schoolleiding bestaat uit de rector, hoofd bedrijfsvoering, 
drie teamleiders en de teamleider ISK. Zij houden zich bezig met 
de algehele leiding van de school, zaken als onderwijskundige 
en financiële aansturing, personeelszaken en gebouwbeheer. De 
school heeft drie onderwijsteams en een locatie ISK. De teamlei-
ders dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken op hun af-
delingen. Zij voeren gesprekken met de leraren in hun team met 
als doel optimale afstemming van het onderwijs. In sommige 
gevallen bemoeit de teamleider zich ook met leerlingenzaken. 
Het gaat dan vaak om incidenten van ernstiger aard.

Leerlingenopvang
De medewerkers van de leerlingenopvang nemen de lopende 
leerlingenzaken voor hun rekening. Zo zijn zij aanspreekpunt 
voor leerlingen die zich moeten melden en voor ouders/verzor-
gers die gedurende de schooldag informatie over hun kind wil-
len doorgeven. Ook houden medewerkers van leerlingenopvang 
zich bezig met kleine incidenten die op school plaatsvinden.

Schooldecaan
De schooldecaan organiseert voorlichtingsbijeenkomsten over 
keuze van richting, vakkenpakket, vervolgstudie en beroep. 
De decaan helpt leerlingen en hun ouders/verzorgers graag 

persoonlijk bij het maken van keuzes op dit vlak. Hiervoor kunt u 
een afspraak maken. 

De Medezeggenschapsraad (MR) 
Medezeggenschap van ouders/verzorgers, leerlingen en mede-
werkers draagt bij aan een optimaal bestuur van onze school. 
Daarom zien wij met elkaar de Medezeggenschapsraad (MR) 
als een belangrijke meerwaarde. De MR heeft advies- dan wel 
instemmingsbevoegdheid over onderwerpen die betrekking 
hebben op het gehele RSG. In de MR hebben personeelsleden, 
ouders/verzorgers en leerlingen zitting. Wilt u in contact komen 
met de MR dan verzoeken wij u contact op te nemen met de 
RSG via info@rsgterapel.nl.

De Ouderraad (OR) 
De Ouderraad (OR) van de RSG Ter Apel zet zich in om de 
belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. In 
die hoedanigheid is de OR betrokken bij diverse schoolactivi-
teiten, denkt de OR mee over het beleid en schoolse zaken van 
de RSG en fungeert de OR als aanspreekpunt voor alle ouders/
verzorgers. Leden van de OR voeren overleg met andere ouders/
verzorgers, de schoolleiding en de medewerkers. Als inspraak-
orgaan staat de OR binnen de RSG Ter Apel op hetzelfde niveau 
als de Leerlingenraad en de Medezeggenschapsraad (MR). De 
OR bestaat momenteel uit tien ouders/verzorgers en een lid van 
de schoolleiding met een adviserende stem. Hebt u vragen of 
opmerkingen voor de OR? Neem gerust contact met de OR op 
via info@rsgterapel.nl.

De Leerlingenraad (LR) van de RSG Ter Apel
Ook leerlingen laten hun stem horen op de RSG Ter Apel. De 
Leerlingenraad (LR) van de RSG vergadert ongeveer eens per 
maand over zaken waar leerlingen tegenaan lopen. De LR kaart 
deze problemen aan en zet zich in om tot een oplossing te ko-
men. Hierbij is de LR overlegpartner van de schoolleiding en de 
Medezeggenschapsraad (MR).

mailto:info%40rsgterapel.nl?subject=
mailto:info%40rsgterapel.nl?subject=
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Lestijden

1e en 2e klassen overige klassen
1e bel 08.15 uur 1e bel 08.15 uur

1e uur 08.20-09.05 uur 1e uur 08.20-09.05 uur

2e uur 09.05-09.50 uur 2e uur 09.05-09.50 uur

pauze 09.50-10.05 uur 3e uur 09.50-10.35 uur

3e uur 10.05-10.50 uur pauze 10.35-10.50 uur

4e uur 10.50-11.35 uur 4e uur 10.50-11.35 uur 

pauze 11.35-12.00 uur 5e uur 11.35-12.20 uur

5e uur 12.00-12.45 uur pauze 12.20-12.45 uur

6e uur 12.45-13.30 uur 6e uur 12.45-13.30 uur

7e uur 13.30-14.15 uur 7e uur 13.30-14.15 uur

pauze 14.15-14.25 uur pauze 14.15-14.25 uur

8e uur 14.25-15.10 uur 8e uur 14.25-15.10 uur

9e uur 15.10-15.55 uur 9e uur 15.10-15.55 uur
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Lessentabellen 2022-2023
Lessentabel onderbouw

Onderbouw klas 1 Onderbouw klas 2

v/h h/m m/k k/b bb 
‘lwoo’ v/h h/m m/k k/b bb 

‘lwoo’

Nederlands (Ne) 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3

Engels (En) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Frans (Fa) 3 3 3 3 3 2

Duits (Du) 3 3 3 2 2

geschiedenis (gs) 2 2 2 * * 2 2 2 * *

aardrijkskunde (ak) 2 2 2 * * 2 2 2 * *

economie (ec) * * 2 * *

mens en maatschappij (lmm) 3 3 3 3

wiskunde (wi)/rekenen (re) 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4

natuur & scheikunde 1 (nask1) * * 2 2 2 2 2

biologie (bi) 2 2 2 * * 2 2 2 2 2

mens en natuur (lmn) 3 3

pso zorg 1 1 1
6 6

pso techniek 1 1 1

pso groen 1 1

pso economie 1 1

drama (de) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

lichamelijk onderwijs (lo) 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2

techniek (tn) 2 2

beeldende vorming (bvm) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

muziek (mu) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mentoruur (m-uur) 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1

Maatwerk 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

totaal 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

* onderdeel leergebieden  
m-uur = mentoruur (tijdens dit uur komen specifieke/persoonlijke zaken aan de orde)
Maatwerk = verbreding, verdieping, talentontwikkeling, ondersteuning voor (deel van) de leerlingen
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Lessentabel bovenbouw vmbo

BBL KBL mavo
zorg en welzijn techniek zorg en welzijn techniek

klas 3 klas 4 klas 3 klas 4 klas 3 klas 4 klas 3 klas 4 klas 3 klas 4

Nederlands (Ne) 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4

Frans (Fa) 3** 4*

Duits (Du) 3** 4*

Engels (En) 3 3,5 3 3,5 3 3,5 3 3,5 3,5 4

biologie (bi) 2,5 4 2,5 4 2** 4*

geschiedenis (gs) 2 4*

aardrijkskunde (ak) 2 4*

wiskunde (wi) 4 3 5* 4* 5 4 4,5 4*

rekenen (re) 1 0,5 0,5 1* 0,5* 0,5 0,5

natuur en scheikunde 1 (nask1) 2,5 4 3 4 3** 4*

natuur en scheikunde 2 (nask2) 2 4*

economie (ec) 2** 4*

culturele kunstzinnige vorming (ckv) 1 1 1 1             1

maatschappijleer 1 (ml1) 2 2 2 2 2

maatschappijkunde (mk) 3 3,5 3* 3,5*

lichamelijke opvoeding (lo) 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

beroepsgericht (bg) 12 12 12 12 12 12 12 12

mentoruur (m-uur) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Maatwerk 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2-3

totaal 34,5 30,5 34,5 30 33,5 / 
35,5

30,5 / 
31

36 31 31-32 31,5 / 
32,5

Verklaring:
bbl = basisberoepsgerichte leerweg
kbl = kaderberoepsgerichte leerweg 
bg = beroepsgerichte vak (zorg en welzijn of  Techniek  Pie, Bwi  en Mt in klas 3 en 4)
m-uur = mentoruur (tijdens dit uur komen specifieke/persoonlijke zaken aan de orde)
Maatwerk = verbreding, verdieping, talentontwikkeling, ondersteuning voor (deel van) de leerlingen
* = keuzevakken in mavo 4: 4 vakken, KBL3 en KBL4: keuze uit wi of mk)
** = keuzevakken in mavo 3.  Er moeten 3 vakken gekozen worden uit in totaal 5 vakken. Als eerste moet een extra vreemde  
     taal gekozen worden (Duits of Frans) en als tweede moeten er 2 andere vakken gekozen worden. De combinatie Du, Fa  
     en Nask1 is niet mogelijk.
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Lessentabel bovenbouw vwo en havo

havo 3 havo 4 havo 5 vwo 3 vwo 4 vwo 5 vwo 6
v k v k v k v k v k

Nederlands (Ne) 3 3 4 3 3 3 3

Frans (Fa) 2 4             3 2             3             3 3

Duits (Du) 3 4 3 3 3 3 3

Engels (En) 3 3 4 3 3 3 3

Latijn (La) 2 2 2

geschiedenis (gs) 2             3             3 2          2,5             3             3

aardrijkskunde (ak) 2             3             3 2             2             3             3

wiskunde (wi) / rekenen 4 4

wiskunde A (wa)             3          3,5             3             4             3

wiskunde B (wb)             3             4             3             4             4

wiskunde C (wc)             3          3,5             3             4             3

rekenen (re) 0,5 0,5

natuurkunde (na) 2,5          3,5             4 2,5             3             3          3,5

scheikunde (sk) 2,5             3             3 2,5             3             3             3

biologie (bi) 1             4             3 1             3             3             3

economie (ec) 2             3             4 2             3             3             3

bedrijfseconomie (bec) 3 3 2 3

maatschappijleer (ma) 2 1 2

culturele kunstzinnige vorming (ckv) 1 1 0,5

muziek (mu) 0,5 0,5

kunst (ku) 3 3 2 3 3

beeldende vorming (bvm) 2 2

lichamelijke opvoeding (lo) 2 2 1 2 2 1 1

mentoruur (m-uur) 1 1 1 1 1 1 1

Maatwerk 2 2 2 2 2 2 2

Totaal 34,5 28,5 / 32 28 / 31 34,5 26,5 / 30 31 / 32 28 / 29,5
Verklaring:
v: verplichte vakken  k: keuzevakken (minimaal 5 in havo 4 en 5; minimaal 6 in vwo 4, 5 en 6)
m-uur = mentoruur (tijdens dit uur komen specifieke/persoonlijke zaken aan de orde)
Maatwerk = verbreding, verdieping, talentontwikkeling, ondersteuning voor (deel van) de leerlingen
In havo 4 en 5 zijn de vakkencombinaties na-gs, sk-gs, wa-wb (of wc)  niet mogelijk.
In vwo 4, 5 en 6 zijn de vakkencombinaties na-gs, sk-gs, wa-wb (of wc) niet mogelijk.
La kan alleen als extra vak worden gekozen

Nationaal Programma Onderwijs
De eventuele maatregelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs hebben 
geen invloed op de lessentabel. De lessentabel bevat het aantal lessen dat een 
individuele leerling volgt per vak. De maatregelen leiden alleen tot kleinere 
groepen (bijvoorbeeld door 1 lesuur met halve groepen te geven) of meer lesuren 
voor de docent, maar niet voor de leerling.
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WIS-collect
Voor de inning van bijdragen en verstrek-
kingen 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 ont-
vangen de ouders/verzorgers een e-mail 
op het bij de RSG geregistreerde e-mail-
adres, waarmee men zonder inloggen op 
de persoonlijke WIS Collect omgeving 
terechtkomt. Hier kan digitaal worden 
gekozen voor de boeken-/kluissleutel-
borg en de vrijwillige ouderbijdragen en/
of verstrekkingen. Vervolgens wordt er 
automatisch een factuur gegenereerd die 
ouders/verzorgers direct kunnen betalen.

Vrijwillige ouderbijdrage
Verschillende activiteiten en schoolkosten 
worden niet gesubsidieerd door de 
rijksoverheid, de gemeente of het 
schoolbestuur. Om deze activiteiten 
toch uit te kunnen voeren, vraagt de 
school voor het schooljaar 2022-2023 een 
vrijwillige bijdrage:
• € 99,- voor 3-vmbo bb/kb en 4 vmbo 

bb/kb;
• € 69,- voor de overige klassen.

Uit de ouderbijdrage 2022-2023 wordt 
bekostigd:
• Activiteiten en evenementen:

• sportevenementen
• festiviteiten, feestdagen
• cultuur, projecten
• excursies

• Overig:
• gebruik van een leerlingkluisje;
• verstrekking van een 

leerlingenpas aan nieuwe 
leerlingen (incl. 10 afdrukken) 
voor kopieerapparaten en 
printers;

• vakkleding/verbruiksmateriaal 
3-vmbo.

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. Het niet betalen van de 
vrijwillige ouderbijdrage kan nooit leiden 
tot het uitsluiten van deelname aan een 
activiteit. 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) en 
licentiekosten van digitaal leermateriaal.

Voor het gebruik van de gratis lesmateri-
alen wordt een gebruikersovereenkomst 
aangegaan. Schade aan de in bruikleen 
gegeven boeken komt voor rekening van 
de bruikleennemer. Er wordt een borg-
som van € 100,- gevraagd voor schade. 
In dit bedrag is € 10,- begrepen als borg 
voor een te verstrekken kluissleutel.

Indien borg is gestort, geldt deze voor 
de gehele schoolloopbaan. De maximale 
borgsom is bij twee of meer schoolgaan-
de kinderen € 200,-. De RSG zal over de 
borgsom geen rente vergoeden. Een 
model bruikleenovereenkomst school-
boeken is opgenomen op de website. 

Voor de cultuurpas CJP in alle klassen 
wordt een bijdrage gevraagd van € 5,-

Expliciet wordt vermeld:
Het betalen van de borg is geen 
voorwaarde voor verstrekking van het 
boekenpakket.

Overige lesmaterialen
Door het ministerie zijn als voorbeelden 
gegeven: atlas, woordenboek, laptops, 
rekenmachine, sportkleding, gereed-
schap, schrift en multomap, pennen en 
dergelijke.

Overige kosten
De overige zelf aan te schaffen leermidde-
len blijven dus beperkt tot:

• Een goede passer, geodriehoek en de 
kosten van een rekenmachine. Vanaf de 
eerste klas geldt bij voorkeur Texas Instru-
ments TI 30-XB of TI 30-XS ad ca. € 30,-.
• Leerlingen die in het schooljaar 2022-
2023 plaats nemen in klas vwo 4 of havo 
4 dienen als grafische rekenmachine voor 
de vakken wiskunde A, B, C of D één van 
de volgende typen aan te schaffen
(+/- € 110,-):

• TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5.
• TI-Nspire CX vanaf versie OS 4.4.0.532 

(alleen de versie zonder CAS).
Op havo en vwo zijn alleen nog grafische 
rekenmachines toegestaan waarop het 
mogelijk is het geheugen te blokkeren 
middels een examenstand. Dat houdt on-
der meer in dat applicaties, programma’s 
en (tekst)bestanden niet benaderbaar 
of bruikbaar 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 havo 4, vwo 4 en vwo 5 
dient een dummy tekenboek, A4 formaat, 
harde kaft, ongelinieerd, aangeschaft te 
worden.

Werkweek
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 aan-
bieden, 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 ouders/verzor-
gers over het niet-deelnemen van hun 
kind. Deze verzoeken kunnen gebaseerd 
zijn op medische of religieuze argumen-
ten. Voor de werkweken kan worden 
gespaard in vijf termijnen van € 80,-. 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 van de ouders/
verzorgers een bijdrage gevraagd, waar-
onder voor een meerdaagse excursie in 
havo 5: +/- € 185,- en in vwo 5: +/- € 210,-.

Het niet of slechts gedeeltelijk betalen 
van de bijdrage voor de werkweek of an-
dere excursies kan niet leiden tot uitslui-
ten van deelname aan de werkweek.

Financiële zaken
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Verzekeringen
De school heeft voor alle leerlingen, personeel, stagiaires, vrijwilligers en 
ouderparticipanten de volgende verzekeringen afgesloten: 

Ongevallenverzekering 
De verzekering geldt gedurende de schooltijden, tijdens door 
de school georganiseerde activiteiten en tijdens het gaan- en 
komen naar- en van de plaats waar de lessen of activiteiten 
plaatsvinden, mits dit gaan en komen geschiedt via de kortste 
route en binnen de normale tijd die nodig is om bedoelde route 
af te leggen.

Verzekerd zijn (beperkte) uitkeringen bij overlijden, blijvende 
invaliditeit en voor kosten van genees- of tandheelkundige hulp. 
Kosten voor medische hulp dienen eerst bij de eigen
ziektekostenverzekering te worden gedeclareerd. Materiële 
schade (bijvoorbeeld kapotte bril of fiets) valt niet onder de 
dekking.

Aansprakelijkheidsverzekering
De dekking van de aansprakelijkheidsverzekering garandeert 
gedupeerden dat schade, waarvoor de school of de hierboven 
genoemde verzekerden aansprakelijk zijn, ook daadwerkelijk 
wordt vergoed voor zover de schade niet op de eigen 
particuliere aansprakelijkheidsverzekering verhaalbaar blijkt. 
De verzekering is van kracht is tijdens alle schooluren en 

schoolactiviteiten.

De school aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade 
die door leerlingen e.d. aan andere leerlingen e.d. is toegebracht. 
De school kan eveneens geen aansprakelijkheid aanvaarden 
voor diefstal, beschadiging en/of zoekraken van eigendommen 
van de leerlingen. Een leerling die door onrechtmatig 
handelen schade veroorzaakt, is daar in eerste plaats zelf (of 
zijn/haar ouders/verzorgers) verantwoordelijk voor. Het is 
dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Doorlopende reisverzekering 
Deze verzekering biedt alleen dekking tijdens (school-)reizen 
en (school-)excursies zoals deze gebruikelijk gelden voor 
een normale reisverzekering. Onder meer zijn de risico’s van 
noodzakelijk vervroegde terugkeer en de mogelijkheid van een 
beroep op de alarmdienstcentrale meeverzekerd.

NB.: Alleen aan de officiële tekst van de 
verzekeringsvoorwaarden van onze verzekeraar, AON/Meeus, 
kunnen rechten worden ontleend.

Vakantieregeling 2022-2023
Vakanties
Herfstvakantie Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2022  

Kerstvakantie Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023

Meivakantie incl. Koningsdag Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

Zomervakantie Maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023

Feestdagen buiten de vakantie
Tweede paasdag Maandag 10 april 2023

Hemelvaartsdag Donderdag 18 mei 2023

Tweede pinksterdag Maandag 29 mei 2023

Roostervrije dagen (voor leerlingen)
Studiedag Dinsdag 15 november 2023

Studiedag (Rosenmontag) Maandag 20 februari 2023

Ontwikkeldagen* Woensdag 7 december 2022

Maandag 30 januari 2023

Dinsdag 21 maart 2023

Vrijdag 19 mei 2023

*: Op deze dagen zijn de leerlingen vrij en hebben de docenten in het kader van de 
werkdrukverlichting tijd voor ontwikkeling, overleg, voorbereiding en dergelijke.
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Examenresultaten 2016 - 2022
In onderstaand schema zijn de totale examenresultaten van 
2016 tot en met 2022 vermeld.

Percentage geslaagden

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

BB

TN 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

Z&W 100% 100% 100% 100% 100%

KB

TN 100% 100% 100% 100% 96%

91% 98%

Z&W 100% 100% 100% 100% 92%

mavo 95% 97,7% 100% 91% 84% 94% 95%

havo 96% 84,3% 98,4% 95% 86% 86% 86%

vwo 95% 96,4% 100% 91% 86% 95% 92%

Resultaten
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Resultatenkaart 2022

Voortijdig schoolverlaters zonder diploma (VSV-ers)
In het schooljaar 2021-2022 is het aantal vroegtijdig schoolverlaters 0%
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