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Personeel 

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

 

 Dhr. J. Ausema, docent Anderstaligen 

 Dhr. J. ter Beek, docent economie 

 Mw. A. Berends, docent Duits 

 Mw. A. Boelens, docent Anderstaligen 

 Dhr. J. Brouwer, docent Engels 

 Dhr. R. Kriek, docent Anderstaligen 

 Dhr. E. Kuipers, docent biologie 

 Mw. B. de Lange, docent techniek 

 Mw. A. Meijer, docent handvaardigheid 

 Mw. I. Oldenburger, docent Anderstaligen 

 Dhr. G. Pentinga, docent Nederlands en rekenen 

 Dhr. H. Prins, docent lichamelijke opvoeding 

 Mw. I. Röhr, docent tekenen 

 Mw. L. van Schie, docent Nederlands 

 Dhr. H. van der Tol, docent Duits 

 Mw. I. Tuinenburg, docent Anderstaligen 

 

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal ons team versterkt worden met een 

aantal nieuwe collega’s:  

 

 Mw. N. Azimi, docent Engels  

 Mw. R. Bouma, docent  

                lichamelijke opvoeding 

 Dhr. A. Broers, docent economie 

 Dhr. J. Hollander, docent Engels 
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Terugblik eindexamens 2018 

Evenals vorig jaar vond het centraal eindexamen tussen 14 en 28 mei plaats 

in de Ter Apeler sporthal. Er namen 231 leerlingen deel aan het eindexamen.  

De resultaten:  

afdeling aantal 

kandidaten 

geslaagd geslaagd % 

Vmbo-BBL 

 

32 32 100 

Vmbo-KBL 

techniek 

25 24 96 

Vmbo-KBL z&w 

 

21 19 90 

Vmbo-TL/Mavo 

 

74 62 84 

Havo 

 

51 43 84 

Vwo 

 

28 24 86 

 

Van de 231 leerlingen behaalden er 204 een diploma; wederom een overall 

resultaat om trots op te zijn. Op donderdag 5 en vrijdag 6 juli werden de 

welverdiende diploma’s uitgereikt in een sfeervol ingerichte kantine. Voor de 

meeste leerlingen een afscheid met een dubbel gevoel. Aan de ene kant terug 

kijkend op een plezierige en waardevolle middelbare schooltijd, aan de andere 

kant reikhalzend uitziend naar een nieuwe periode  in hun leven.  
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Start van het schooljaar 2018-2019 

 

Voor het in ontvangst nemen van het BOEKENPAKKET 

en het LESROOSTER worden de leerlingen verwacht op 

3 september en wel: 

    aanwezig in lokaal       aanwezig bij het boekenfonds 

 

B2-klassen VH stroom    8.15 uur    8.30 uur      

B2-klassen HM-stroom    8.30 uur    8.45 uur     

B2-klassen MK-stroom  8.45 uur    9.00 uur     

B2-klassen KB-stroom    9.00 uur    9.15 uur     

B2-klassen B-stroom  9.15 uur    9.30 uur      

BBL-3     9.30 uur    9.45 uur    

KBL-3    9.45 uur   10.00 uur    

B1-klassen  wordt geregeld door mentoren tijdens de introductiedag  

KBL/BBL-4 techniek*  11.00 uur  11.15 uur    

KBL/BBL-4 verzorging*  11.15 uur   11.30 uur     

Vwo 3    12.00 uur   12.15 uur     

Vwo 4    12.15 uur   12.30 uur    

Vwo 5    12.30 uur   12.45 uur     

Havo 5*    12.45 uur  13.00 uur     

Mavo 3    13.00 uur   13.15 uur     

Mavo 4*     13.15 uur   13.30 uur     

Vwo-6*    13.30 uur   13.45 uur     

Havo 3    13.45 uur   14.00 uur     

Havo 4     14.00 uur  14.15 uur    

 

*Tijdens het in ontvangst nemen van het boekenfondspakket dienen de  

  eindexamenkandidaten een kopie van hun identiteitskaart of paspoort  

  in te leveren. 
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De brugklassen: 1e leerjaar 
 
Op maandag 3 september om 8.15 uur worden de leerlingen 

van klas 1 verwacht in de kantine van het hoofdgebouw. 

In verband met het ophalen van het boekenpakket moet op 

maandag een degelijke schooltas worden meegenomen.  

 

Aan de brugklassen wordt een introductieprogramma van twee dagen 

aangeboden. Zo maken zij op plezierige wijze kennis met de RSG en met 

elkaar! Het programma voor deze twee dagen zal in de week van 27 augustus 

zowel per e-mail als per post naar alle nieuwe brugklassers en hun ouder(s) / 

verzorger(s) verzonden worden. 

 

Klassen 2 t/m 6 

Aan de klassen 2 t/m 6 wordt op dinsdag 4 september een 

introductieprogramma aangeboden. Nadere informatie over het 

introductieprogramma zal op maandag 3 september, tijdens het in ontvangst 

nemen van het boekenpakket en lesrooster, worden uitgereikt.  

 
Overzicht financiën en leermiddelen schooljaar 2018-2019 

De MR heeft instemming gegeven over de hoogte en 

bestedingen van de ouderbijdrage. Vooropgesteld dient te 

worden dat alle schoolkosten op basis van vrijwilligheid zijn. 

Per leerjaar zijn de kosten weergegeven.  

De vrijwillige ouderbijdrage is vorig schooljaar € 65,00 

gebleven.  

Deze bijdrage is voor het komend schooljaar – gezien de bestedingen van de 

ouderbijdrage in schooljaar 2017-2018 – verhoogd naar € 67,00.  

Deze verhoging is noodzakelijk i.v.m. kostenstijgingen, met name voor de 

excursies (busvervoer). 

Voorts wordt in de klassen waarin het vak CKV/KV1 gegeven wordt (3 vmbo 

bb/kb, 4 mavo, 4 havo, 4 vwo en 5 vwo een vrijwillige bijdrage van de ouders 

gevraagd van € 5,00 t.b.v. culturele activiteiten. Verder is het bedrag voor vak-

excursies verhoogd van € 30,00 naar € 32,00. 

Voor de meerdaagse excursies in klas 5 zijn de bijdragen – gezien de 

kostenstijgingen en wegvallen van subsidies – verhoogd van resp. € 150 naar  

€ 165 voor havo-5 en van € 165 naar € 210 voor vwo-5. 
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De vrijwillige ouderbijdrage betreft bijdragen voor: 

a. 

Activiteiten en evenementen:     € 23,50 

- Sportevenementen (sportdagen e.d.) 

- Festiviteiten en feestdagen (o.a. kerstviering) 

- Cultuur en projecten (toneel/dansvoorstellingen,  

- Veilig internet/Cyberpesten, Veilig uitgaan, Veilig verkeer, e.d.)  

- Gebruik van internet en laptops 

b. 

Excursies per leerjaar      € 33,00 

c. 

Overige:        € 10,50 

- Gebruik van een schoollocker/bagagekluis; 

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

(kosten per kopie bedragen € 0,05 ; 

 

 

 

Overige schoolkosten per leerjaar: 

 

Brugklassen 1: 

- Borg boeken en kluissleutel:  € 100,- 

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

max. € 32,00 per leerling per jaar) 

 

Leerjaar 2: 

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

max. € 32,00 per leerling per jaar) 

- Geen verdere schoolkosten 

 

Leerjaar 3: 

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

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

max. € 32,00 per leerling per jaar) 
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Voor de klassen 3 kader en basis, de beroepsgerichte vakken: 

- Bijdrage aan  

gebruik en verbruik materialen;  

gebruik werkkleding;    € 30,00  

gebruik veiligheidskleding;  

- Bijdrage aan culturele activiteiten voor CKV € 5,00 

Leerjaar 4: 

- Grafische rekenmachine   € 110,00 (VH) 

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

max. € 32,00 per leerling per jaar) 

- Uitwisseling met Tsjechië  € p.m. (wordt later geïnd, voor  

beperkte groep TB-leerlingen) 

 

Voor  de klassen 4 kader en basis, de beroepsgerichte vakken: 

- Bijdrage aan  

gebruik en verbruik materialen;  

gebruik werkkleding;    € 30,00  

gebruik veiligheidskleding;  

 

Voor de klassen 4 mavo, 4 havo en 4 vwo: 

- Bijdrage aan culturele activiteiten voor CKV € 5,00 

 

Leerjaar 5: 

- Meerdaagse excursie    € 165,00 (H; op vrijwillige basis;  

    wordt apart geïnd) 

- Meerdaagse excursie    € 210,00 (V; op vrijwillige basis;  

    wordt apart geïnd)  

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

max. € 32,00 per leerling per jaar) 

Voor 5 vwo: 

- Bijdrage aan culturele activiteiten voor CKV € 5,00 

-  

Leerjaar 6: 

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

max. € 32,00 per leerling per jaar) 
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N.B.1: In ieder leerjaar kunnen mentoractiviteiten plaatsvinden ( bijvoorbeeld 

een klassenuitje). Deze kosten worden later geïnd en mogen het bedrag van   

€ 20,00 per leerling per schooljaar niet overschrijden. 

N.B.2: De inning van de gelden zal via Wis-Collect (digitaal met IDEAL) 

plaatsvinden. 

 

 

Spaarbedrag excursies derde klassen. 

Het spaarbedrag voor klas 1 handhaven we op:  5 x € 74 = € 370. 

 

 

WIS-collect  

 

We maken voor de inning van bijdragen en 

verstrekkingen gebruik van de online 

omgeving WIS Collect.  Ouder(s)/ 

verzorger(s) kunnen via WIS Collect een 

gepersonaliseerde factuur (vrijwillige 

bijdrage, borg, werkweek, excursies) 

afronden en betalen via bijv. IDEAL. 

 

In week 35, de laatste zomervakantieweek, ontvangen de 

ouder(s)/verzorger(s) een e-mail op het bij de RSG geregistreerde  

e-mailadres, waarmee men zonder inloggen op de persoonlijke WIS Collect 

omgeving terecht komt. Hier kan digitaal worden gekozen voor de boeken-

/kluissleutelborg en de vrijwillige ouderbijdragen en/of verstrekkingen. 

Vervolgens wordt er automatisch een factuur gegenereerd die ouders direct 

kunnen betalen. 

 

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

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

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

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

schooljaar steeds een nota worden gezonden. 
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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 dvd’s (als het voor  

dat leerjaar nodig is); 

 licentiekosten van digitaal leermateriaal. 

 

Overige lesmaterialen 

Sommige lesmaterialen worden niet gratis beschikbaar gesteld. Dat betreft 

bijvoorbeeld materiaal voor meerdere schooljaren of voor algemeen gebruik. 

Door het ministerie zijn als voorbeelden gegeven: 

 atlas; 

 woordenboek 

 laptops 

 rekenmachine 

 sportkleding; 

 gereedschap 

 schrift en multomap 

 pennen en dergelijke 

 

Overige kosten 

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

• Een goede passer, geodriehoek en de kosten van een rekenmachine. 

Vanaf de eerste klas geldt bij voorkeur Texas Instruments TI 30-XB of TI 

30-XS ad ca € 25,-. 
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• Leerlingen die in het schooljaar 2018-2019 plaats nemen in klas 4-vwo of 

4-havo dienen als grafische rekenmachine voor de vakken wiskunde A, B, 

C of D één van de volgende typen aan te schaffen: 

 TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED lampje;  

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

Vanaf 2018 op havo en 2019 op vwo zijn alleen nog grafische 

rekenmachines toegestaan waarop het mogelijk is het geheugen te 

blokkeren middels een examenstand. Dat houdt onder 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 4-havo, 4-vwo en 5-vwo dient een dummy tekenboek, A4 

formaat, harde kaft, ongelinieerd, aangeschaft te worden. 

 

 

Werkweek-kosten klas 3   

Alle derdeklassers hebben een werkweek in het buitenland. We vinden deze, 

maar ook andere activiteiten, belangrijk omdat ze het schoolleven verrijken. 

Wanneer, om welke reden dan ook, niet kan worden deelgenomen aan de 

werkweek zal de school een alternatief programma aanbieden, waarmee 

vergelijkbare doelen worden bereikt. Voor doublanten bestaat de mogelijkheid 

voor de tweede keer deel te nemen aan de werkweek. De directie beoordeelt 

verzoeken van ouder(s)/verzorger(s) over het niet-deelnemen van hun kind. 

Deze verzoeken kunnen gebaseerd zijn op medische of religieuze 

argumenten. Bij financiële argumenten wordt gewezen op toeslagen of 

tegemoetkomingen van de rijksoverheid, regelingen van Gemeentelijke 

afdelingen Sociale Zaken of Stichting Leergeld. Stichting Leergeld met onder 

meer regionale vestigingen in Emmen en namens Leergeld Zuidoost 

Groningen in Stadskanaal, kan hulp verlenen wanneer de kosten niet 

gedragen kunnen worden (www.leergeld.nl).  
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Indien men bewijsbaar een beroep heeft gedaan op deze regelingen, is met de 

rector overleg mogelijk over gespreide betaling. Reductie wordt in principe niet 

verleend. Voor de werkweken kan worden gespaard in vijf termijnen. Als de 

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

volledig terugbetaald. 

 

Voor georganiseerde vak excursies en de meerdaagse excursies in de 

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

gevraagd. 
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Decanaat hv 

Het schooljaar zit er op. De keuzes zijn gemaakt en het is tijd voor vakantie! 

De examenkandidaten hebben zich ingeschreven voor hun vervolgopleiding of 

hebben besloten een tussenjaar te nemen. De meeste van onze vwo-

leerlingen kiezen voor een vervolg op de RUG in Groningen. Anderen gaan de 

regio verlaten en vertrekken o.a. naar Utrecht, Delft, Leiden, Driebergen en 

Wageningen. De havo-geslaagden kiezen behalve voor een vervolgstudie op 

de Hanze in toenemende mate ook voor Zwolle (Windesheim) of Emmen 

(NHL-Stenden). 

De leerlingen uit havo 4 en vwo 4/5 zijn zich aan het oriënteren op veel 

verschillende manieren. Op 9 juli hebben enkele oud-leerlingen van de RSG 

die nu een jaartje op weg zijn in het HBO/WO voorlichting gegeven over hun 

studie en de (andere) gang van zaken in het HBO en WO. Het enthousiasme 

van de voorlichters zorgde voor een ontspannen ochtend!  

Een tweetal van onze vwo 4 leerlingen is 

geselecteerd om deel te nemen aan het 

Junior Honours College van de RUG dat 

plaats vond van 9 tot 13 juli. We gaan 

ervan uit dat ze een inspirerende week 

hebben gehad.  

Komend schooljaar gaan we meteen in de tweede week van start met twee 

workshops voor havo 5 leerlingen die worden verzorgd door NHL-Stenden.  

Leerlingen uit de derde klas zijn klaar om het volgende jaar van start te gaan 

met het examenprogramma binnen hun gekozen profiel. 

Ook de leerlingen uit de tweede klas hebben in de week van 9-13 juli al 

enigszins kennis gemaakt met de keuzes die hen te wachten staan. Ze 

hebben een dag stage gelopen met iemand uit de nabije of 

verre omgeving. Het project Tiny Houses waar ze de twee 

volle dagen aan gewerkt hebben, benaderde een probleem 

vanuit verschillende invalshoeken waarbij economische, 

technische en duurzaamheidaspecten werden belicht.  

Ik wens een ieder een hele fijne vakantie, en tot in september! 

G.I. de Jong,   g.dejong@rsgterapel.nl  

mailto:g.dejong@rsgterapel.nl
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‘Van de bouwplaats’ – deel 2 

In maart 2017 heeft de toenmalige gemeente Vlagtwedde geld beschikbaar 

gesteld voor een grote verbouwing en deels vervangende nieuwbouw van de 

RSG Ter Apel. In de zomer van 2017 is vervolgens gestart met de verbouwing 

van de afdeling Techniek en het realiseren van een nieuwe sportzaal. De 

nieuwe sportzaal is in februari 2018 officieel in gebruik genomen.  

Vanaf maart 2018 wordt er gewerkt aan een ruimtelijk plan van eisen. Dit plan 

beschrijft hoe het nieuwe gebouwdeel er aan de binnenkant uit gaat zien, 

hoeveel lesruimtes er zijn voor bepaalde vakken, hoeveel spreekkamers er 

nodig zijn, hoe het nieuwe ‘kluisjesparadijs’ wordt, etc.  Alle medewerkers zijn 

betrokken geweest bij het maken van dit plan. Dit plan wordt eind september 

2018 gepresenteerd aan de architect. Deze architect, de heer Foppe Hoekstra 

van “Van Manen en Zwart”, zal met behulp van dit plan een ontwerp maken 

waarbij ook zichtbaar wordt hoe het nieuwe gebouwdeel er aan de buitenkant 

uit zal zien. 

Volgens de huidige planning zal in de zomer van 2019 worden gestart met de 

bouw van het nieuwe deel. Dit deel zal dan vanaf het schooljaar 2020-2021 in 

gebruik worden genomen. 

 

                                    Maquette RSG Ter Apel, foto W.J. de Boer 
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Derde klas werkweken 

Al vele jaren staan de leerlingen uit alle 3e klassen aan het begin van het 

schooljaar voor een keuzemoment; de leerlingen kunnen kiezen uit vier 

verschillende werkweekbestemmingen. Daarna wordt geprobeerd de 

leerlingen zoveel mogelijk volgens hun aangegeven voorkeuren te verdelen 

over de vier bestemmingen. Dit jaar was er keuze uit twee stadsreizen 

(Londen of Parijs) en twee sportieve bestemmingen (Ardennen of Tsjechië). 

Achteraf blijkt echter vaak dat de stadsreizen door het vele wandelen 

misschien nog wel inspannender zijn dan de meer ‘sportieve’ bestemmingen!   

Verder zijn de werkweken voor de meeste leerlingen vaak extra spannend, 

omdat de indeling niet volgens de gebruikelijke klassenindeling plaatsvindt.    

Dit is dus hét uitgelezen moment leerlingen uit andere klassen en afdelingen 

een stukje beter te leren kennen. 

Hieronder een korte persoonlijke impressie van de reis naar Parijs, gezien 

door de ogen van Senne Rengers uit V3a: 

Ik ben van 9 tot 13 juli op werkweek 

geweest naar Parijs, een geweldige 

ervaring. Op maandag gingen we met de 

bus richting Parijs. Toen wij waren 

aangekomen kregen wij geld om eten te 

halen, daarna gingen we naar de Arc de 

Triomphe. Op dinsdag gingen wij naar het 

business centrum La Défense , ik vond 

het leuk om hele grote gebouwen te zien, want die heb je niet in Ter Apel.  

Op woensdag gingen wij naar Versailles, 

zelf vond ik dit niet zo interessant want 

uiteindelijk sta je lang in de rij om een tuin 

te zien. Binnen was het wel bijzonder om 

te zien. Op de laatste dag gingen wij naar 

de Sacre Coeur, dit is een grote en mooie 

kerk en als je dan rond de kerk gaat 

kijken, kom je erachter dat er een mooie 

buurt omheen ligt met allemaal kleine 

straatjes. Over het algemeen was het erg 

leuk om deze week mee te maken. 
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Uitwisseling Techniek Breed 2018            

RSG Ter Apel – STREDNI ODBORNI UCILISTE – Tsjechië 

SUCCESVOLLE TWEEDE UITWISSELING NAAR TSJECHIE 

Voor het tweede achtereenvolgende schooljaar vertrokken 6 

leerlingen van de afd. Techniek naar het uiterste oosten van 

Tsjechië. De plaats Olomouc was wederom het reisdoel. 

Hier zijn we ditmaal ontvangen op een school in de stad Prerov niet ver van 

onze uitvalsbasis Olomouc. Hier hebben we een hostel met goede kamers en 

prima sanitair betrokken. De uitwisselingsweek kan optimaal gebruikt worden 

omdat we in de nachten reizen en zodoende vrijwel geen tijd doordeweeks 

verliezen.  Zo vertrokken we op zaterdagmiddag om 8 dagen later op 

zondagmorgen weer terug te komen in Ter Apel. 

Gedurende deze week hebben we 

een afwisselend programma in 

elkaar gezet in samenspraak met 

de school. Zo werden er lessen in 

CAD tekenen gevolgd en werden 

er werkstukjes gemakt met behulp 

van een CNC machine. Verder 

werd er veel gewerkt met in de 

techniek toepasbare informatica. 

Rondleidingen in de Skoda en 

Hyundai fabrieken waren wel 

een hoogtepunt. De robots die in 

enorm tempo de auto’s in elkaar 

zetten in enorme complexen. 

Een heel fascinerende 

belevenis. 

 

Ook was er ruimte voor cultuur. Zo werd het historische kasteel Bouzov 

bezocht en maakten we een historische boottocht in de buitenwijken en 

natuurparken van Olomouc. 
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Werkelijke monsterachtige vrachtwagens 

werden bewonderd in het Tatra museum 

waar ook het Emile Zatopek museum is 

gevestigd. 

Uiteraard was er ook ruimte voor vertier en 

werd er een middag rondgebracht in het 

subtropisch zwemparadijs in Olomouc. 

 

Zondag 1 juli kwamen we moe maar zeer voldaan weer terug. 

Deze reis werd mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Europees 

Platform en de firma Century in Assen die een deel van de bushuur 

sponsorde. Verder spaarden alle deelnemers en docenten hun eigen bijdrage 

bij elkaar. De heer Leon Gordijn van Hyundai Nederland tenslotte zorgde voor 

de belangrijke ingang bij Hyundai om ons nog geplaatst te krijgen voor een 

rondleiding in de Hyundai fabriek. 

Volgend jaar komt er wellicht een aantal studenten uit Tsjechië bij ons op 

bezoek en in 2020 hopen wij weer die kant op te gaan. 

Jakob van der Heide, Atte van Haastrecht 
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Ouderraad 

Het schooljaar 2017/2018 loopt ten einde. Maandag 25 juni hebben we weer 

een vergadering gehad van de ouderraad, de laatste van dit schooljaar.  

We hebben o.a. over het volgende gesproken: 

– Het inspectiebezoek aan de school 

– De problemen met buslijn 42 

– De aangeboden maatwerkuren 

– Het gala voor de examenkandidaten 

– Het werven van nieuwe ouders voor de ouderraad 

 

De ouderraad overlegt met andere ouders, schoolleiding en medewerkers. 

Heeft u belangstelling voor de ouderraad? U kunt informatie vinden op de 

site van de RSG onder ''Onze School''.  

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor de ouderraad?  

Ons e-mailadres is: ouderraad@rsgterapel.nl. 

Wij wensen iedereen een mooie zomer en een fijne vakantie! 

 

Terugblik RSG Talentenjacht 9 mei 2018  

Het was ook dit jaar weer een groot succes.        

De talentenjacht: het jaarlijks terugkerende feest voor 

leerlingen en ouders in het Boschhuis Ter Apel.  

Ilse Letens was volgens de jury de beste zangeres.  

De jury had het heel moeilijk omdat er zoveel talenten 

meededen. Terwijl de schoolband speelde overlegde de 

jury over alle verschillende deelnemers: zangers, 

muzikanten, filmmakers, comedy acteurs. De organisatie 

had dit keer speciaal om films gevraagd. Er werden 

daarom twee mooie zelf geproduceerde  films vertoond: één over 

duurzaamheid en één over het effect van pesten. En er was een film met 

prachtige tekeningen te zien. Voor een extra prijs zat de regisseur van het 

Ruiten A concert in de zaal. Door hem werd Daniëla Ananias uitgenodigd om 

samen met mensen zoals Margriet Eshuis en Klaas Spekken te komen 

optreden. Een prachtige kans voor Daniëla! Al met al een prima avond waarop 

de RSG zich opnieuw van haar meest creatieve kant heeft laten zien!  
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Reisverslag Femke Klompsma 

In de vorige RSG-nieuwsbrief stond een bijdrage over een schrijfwedstrijd voor 

VWO5-leerlingen, uitgeschreven door de afdeling Noord van de Odd Fellows, 

die door Femke Klompsma (VWO5) was gewonnen. De hoofdprijs was een 

reis naar IJsland en de VS. Deze reis vond plaats tussen 29 juni en 8 juli. 

Hieronder een uitgebreid verslag door Femke van deze unieke ervaring. 

 

29 juni, eindelijk was de dag aangebroken waar ik  sinds vrijdagavond 23 

maart naar had uitgekeken. ’s Ochtends op het vliegveld op Schiphol heb ik de 

andere gedelegeerde van Nederland ontmoet en het klikte meteen. Na het 

afscheid nemen van onze families zijn we met z’n tweeën op het vliegtuig 

gestapt op weg naar onze eerste bestemming: Reykjavik. Ik moet bekennen 

dat ik dit toch nog wel een beetje spannend vond, maar gelukkig was ik niet 

alleen. Aangekomen op het vliegveld in Reykjavik hebben we de 

vertegenwoordigers van Zwitserland en Zweden ontmoet. Met z’n vijven zijn 

we naar onze slaapplaats gereden en daar hebben we de overige leerlingen 

uit Denemarken, Noorwegen, Polen en IJsland ontmoet. Het was na de eerste 

5 minuten meteen al gezellig. In plaats van het creëren van een blokkade was 

het verschil in taal en cultuur precies wat het ijs brak.  

In de dagen dat we op IJsland waren hebben we genoten van de mooie 

natuur, de rust en het heerlijke water. Zo hebben we de Blue Lagoon, 

aardbreuken, een tomatenkas en nog veel meer dingen bezocht. Ook hebben 

we natuurlijk de hoofdstad Reykjavik uitgebreid bewonderd. In de stad hebben 

we de universiteit van Reykjavik bezocht en 

werd ons duidelijk wat IJsland zo’n bijzonder 

land maakt. Wat mij erg aanspreekt is de 

manier waarop de energie op het eiland 

geregeld is. Al hun energie is namelijk groen! 

Dit sloot erg mooi aan op mijn essay, dus heb 

ik daarom ook aandachtig geluisterd naar de 

lezingen die gegeven werden door de 

onderzoekers van de universiteit. Ook heb ik 

nog de eer gehad om de president van IJsland 

te ontmoeten! Dit was een geweldige ervaring 

die ik nooit zal vergeten.  
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Na 3 fantastische dagen zijn we vertrokken naar The Big Apple. Het gezegde  

“New York: The City that never sleeps” is niet overdreven. In New York gaat 

het leven 24 uur per dag door. De stad is op zichzelf al een hele ervaring.  

Er is geen stad die te vergelijken is met 

New York. We hadden een strakke 

planning, maar hierdoor hebben we alle 

hoogtepunten kunnen bekijken en 

meemaken. Hierdoor heb ik veel mooie 

herinneringen opgedaan met mijn 18 

nieuwe vrienden. Een van de 

hoogtepunten van New York was toch 

wel het vuurwerk op de avond van     

4th of July. Op deze avond stonden wij 

op straat van het vuurwerk te genieten, samen met honderdduizenden New 

Yorkers. Ook dit is een herinnering die me altijd zal bijblijven.  

Na vier geweldige dagen moesten we met pijn in ons hart afscheid nemen van 

New York. We gingen naar onze laatste bestemming: Washington DC. Gek 

genoeg was Washington compleet anders dan New York. Dit kwam door de 

schone lucht, schone straten en de geringe kans op zakkenrollers. In 

Washington kon je rustig rondlopen en genieten van de mooie architectuur. 

Ook hier hebben we alle hoogtepunten bekeken, waaronder het Capitool, het 

Witte Huis, het monument ter nagedachtenis aan Abraham Lincoln en nog 

veel meer. Na 3 dagen was niet alleen een einde gekomen aan ons bezoek 

aan Washington, maar ook een einde aan deze geweldige reis. We vlogen 

weer terug naar Reykjavik en op dit vliegveld ging elke delegatie haar eigen 

kant op. Het afscheid was boven alle verwachting een zeer emotioneel 

afscheid. Na 9 uur vliegen kwam de delegatie Nederland aan op Schiphol. 

Hier hebben we afscheid genomen en zijn we weer naar huis gegaan.  

Als iemand mij zou vragen wat ik het allermooist vond aan deze reis, dan is 

het de vriendschap die in zo’n korte tijd tussen alle reizigers is ontstaan. Ik heb 

veel nieuwe leuke mensen ontmoet en geweldige ervaringen opgedaan met 

de European Youthtour van de Odd Fellows. Ook heeft deze reis mij erg 

geholpen met het oriënteren op een vervolgopleiding. Het bezoek aan de VN 

en de Zweedse ambassade heeft mij daarbij erg op weg geholpen.   

Kortom dit is een droomreis die ik nooit zal gaan vergeten! 
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De gezonde school / BeFit 

In het schooljaar 2017-2018 heeft de werkgroep 

Gezonde School zich vooral ingespannen om het 

certificaat “Bewegen en Sport” te behalen. En dat is 

gelukt! Belangrijk in de aanvraag is dat “Bewegen” 

wordt aangeboden aan leerlingen, ouders en 

medewerkers. Dankzij het project BeFit konden we een 

activiteitenkalender aanbieden. Ook komend schooljaar 

zullen er diverse activiteiten georganiseerd worden. 

Houd de mail in de gaten! 

Werkgroep Gezonde School 

 

 

Beach Event RSG Ter Apel 

Op woensdag 11 juli werd een “Beach Event” 

georganiseerd op camping Moekesgat in Ter Apel. 

Sportverenigingen uit Ter Apel verleenden hun 

medewerking. De leerlingen van Havo/Vwo 4 en 5 

hebben mee kunnen doen aan Beachvoetbal, -

volleybal, -tennis, waterpolo en een Cross Fit 

parcours. Tussendoor kon een zomerse cocktail of 

smoothie genuttigd worden. Deze sportactiviteit werd georganiseerd in het 

kader van het project BeFit. Voor de leerlingen was het een mooie afsluiting 

van het schooljaar en zeker voor herhaling vatbaar. 
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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!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 


