Schooljaar 2020 – 2021 brugklas
31 augustus: ouderavond

1e periode

2e periode

9 juli ’21

22 jan 2021
30 nov en 1 dec.
ouderspreekavond

11 maart.
ouderspreekavond

Proefwerken

Rapporten

Dyslexie-scan

Proefwerken worden gegeven
volgens het proefwerkenrooster.
(Zie website: www.rsgterapel.nl)

Er staan dit jaar 3 rapporten
op het programma:
26 november,5 maart en 9 juli
(eindrapport).
De leerling krijgt het rapport mee naar
huis. U kunt zich via Magister aanmelden voor de ouderspreekavonden.

Alle brugklassers zullen
meedoen aan de dyslexiescan.
Indien na correctie van het
gemaakte werk blijkt dat er bij uw
zoon/dochter sprake is van
achterstanden op lezen en/of
spellen, wordt er contact
opgenomen met de
ouders/verzorgers.

De vakdocent geeft de leerstof een
week van te voren op en noteert
het proefwerk in magister.
Schriftelijke overhoringen worden
niet altijd aangekondigd. Het aantal
proefwerken en de weging van
proefwerken en schriftelijke
overhoringen staan per vak
vermeld in de leerwijzer van klas 1.
(Leerwijzer Zie website)
Gewenningsperiode
De behaalde letters in de
gewenningsperiode tellen niet
mee in de verdere beoordeling.

Pesten of problemen?
Marian Fischer
(m.fischer@rsgterapel.nl) is onze
anti-pestcoördinator.
Neem gerust contact op. Voor
informatie of advies:

www.schoolenveiligheid.nl
Schoolfeesten?
Er worden altijd twee
schoolfeesten georganiseerd.
Door Corona hebben we nog
geen data gepland.

Teamleider klas 1 en 2
Daniël Venema
d.venema@rsgterapel.nl
0652792689

De cijfers van uw zoon/dochter
kunt u via Magister inzien. U
heeft een persoonlijke code
zodat alleen u toegang hebt tot
de resultaten van uw kind.
Alle proefwerken en schriftelijke overhoringen hebben een
weging (ze tellen voor een
bepaald percentage mee in het
eindcijfer). De percentages
kunt u vinden in de leerwijzers.
Bij het tweede cijferrapport ontvangt u
een brief met het voorlopig advies
voor klas 2, dit advies komt tot stand
n.a.v. de tot dan toe behaalde
resultaten.

BYOD
Dit schooljaar zijn alle
leerlingen in de eerste
klas gestart met een
eigen device. Wij hopen
dat de leerlingen naast
vakkennis ook
vaardigheden
ontwikkelen op het
gebied van ICT.

Coördinator klas 1 en 2
Wendy Kramer
w.kramer@rsgterapel.nl
0599581226

School Vragen Lijst (SAQI)
Dit is een digitale enquête met
vragen over school, huiswerk, de
klas en leraren. Wij nemen
de SAQI begin november af om
een enigszins objectief beeld te
krijgen of de leerling zich happy
voelt op onze school. Op het
ouderspreekuur bestaat de
mogelijkheid om met de mentor
hierover van gedachten te wisselen.

Ondersteuningsteam
Heeft uw kind specifieke
ondersteuning nodig dan kan het
ondersteuningsteam worden ingeschakeld.
Ondersteuningscördinator:
m.boelens@rsgterapel.nl
Orthodepagoog:
l.vanderkolk@rsgterapel.nl
De RSG is een gezonde
school. Samen met onze
leerlingen, ouders en
medewerkers besteden we op
verschillende manieren
aandacht aan een gezonde en
verantwoorde leefstijl.
Voor meer informatie kunt u
terecht bij de werkgroep
Gezonde School.
gezondeschool@rsgterapel.nl
of op de website
www.gezondeschool.nl
school.

