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Nieuwsbrief juli 2017 
 
 

Personeel 

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

 

Mw. J. Elling, docent handvaardigheid 

Mw. J. Boertien, docent Engels 

Dhr. A. de Haan, docent aardrijkskunde/geschiedenis 

Dhr. H. Kruizinga, docent rekenen 

Mw. H. Kuik, docent drama 

Mw. C. Lutz, docent Duits 

Mw. M. Wierenga, docent Nederlands 

Mw. L. Waaijer, docent lichamelijke opvoeding 

Dhr. J. Wigchers, hoofdconciërge 

Dhr. H. Woldendorp, docent Nederlands/ISK 

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal ons team versterkt worden met een aantal nieuwe collega’s: 

Mw. A. Berends, LIO Duits 

Mw. M. Boelens, dyslexiecoördinator 

Mw. E. Meinders-Grave, LMM 

Dhr. R. Otten, teamleider mavo 

Mw. R. Pronk, maatwerkklas 

Dhr. P. Slot, docent aardrijkskunde/geschiedenis 

Mw. N. Wessels, LIO biologie  

 

Dhr. D. Venema, docent en coördinator vmbo beroepsgericht, is met ingang van 1 augustus benoemd 

tot teamleider klas 1.  

 

Dhr. H. Tieben en mw. I. Folkerts, teamleiders leerjaar 1 en vmbo beroepsgericht, zullen met ingang 

van 1 augustus het team vmbo beroepsgericht klas 2 t/m 4 aansturen.  

 

Eindexamens 2017 
 

Evenals vorig jaar vond het Centraal Eindexamen tussen 10 en 23 mei plaats in de Ter Apeler 

Sporthal. Er namen 234 leerlingen deel aan het eindexamen.  

 

De resultaten: 

 

Afdeling Aantal 

kandidaten 

Geslaagd  Geslaagd  % 

Vmbo-BBL 25 25 100 

Vmbo-KBL 56 51 91 

Vmbo-TL/Mavo 87 82 94 

Havo 44 35 80 

Vwo 20 19 95 
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Van de 234 leerlingen behaalden er 214 een diploma; wederom een overall resultaat om trots 

op te mogen zijn. Op donderdag 6 en vrijdag 7 juli werden de welverdiende diploma’s 

uitgereikt. Dit in een sfeervol ingerichte kantine. Voor de meeste leerlingen een afscheid met 

een dubbel gevoel. Terug kunnen kijken op een plezierige en waardevolle middelbare 

schooltijd enerzijds, anderzijds reikhalzend uitziend naar een nieuwe episode in hun leven.    

 

 

Doorgeven van wijzigingen 
 
Wij verzoeken u om wijzigingen van adres, e-mail, telefoonnummer of bankrekeningnummer 

door te geven aan de leerlingenadministratie van de school met vermelding van de naam van 

de leerling.  

Deze wijzigingen kunnen per e-mail doorgegeven worden aan a.borg@rsgterapel.nl 

  

 

HET SCHOOLJAAR  2017 – 2018  
 

Voor het in ontvangst nemen van het BOEKENPAKKET en het LESROOSTER worden de leerlingen 

verwacht op maandag 4 september en wel: 

    aanwezig in lokaal aanwezig bij het boekenfonds 

B1-klassen   wordt geregeld door mentoren tijdens de introductiedag  

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    

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 lesrooster dienen de eindexamenkandidaten een kopie 

van hun identiteitskaart of paspoort in te leveren bij de mentor. 
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DE BRUGKLASSEN: 1e leerjaar 

Op maandag 4 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 28 augustus per e-mail 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 5 september een introductieprogramma aangeboden. Nadere 

informatie over het introductieprogramma zal op maandag 4 september, tijdens het in ontvangst nemen 

van het boekenpakket en lesrooster, worden uitgereikt.  

 

   

FINANCIËLE ZAKEN 

 
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 2017-2018 een vrijwillige bijdrage: 

- € 65,- voor de klassen: 1, 2, 3-mavo, 3-havo, 3-vwo, 5-havo, 5-vwo en 6-vwo;  

- € 70,- voor 4-mavo, 4-havo en 4-vwo;  

- € 95,- voor 4-vmbo;  

- € 100,- voor 3-vmbo bb/kb 

 

Uit de ouderbijdrage 2017-2018 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 (kosten per kopie bedragen € 0,05); 

-vakkleding/verbruiksmateriaal 3-vmbo; 

-cultuurpas 3-vmbo, 4-mavo, 4-havo, 4-vwo. 

 

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.   

 

Op de website is een overzicht van de ouderbijdrage opgenomen.  

 

 

 



 4 

 

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); 

  licentiekosten van digitaal leermateriaal. 

 

Voor het gebruik van de gratis lesmaterialen wordt een gebruikersovereenkomst aangegaan. Schade 

aan de in bruikleen gegeven boeken komt voor rekening van de bruikleennemer. Er wordt een 

borgsom 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 schoolgaande kinderen € 200,-. De RSG zal over de borgsom rente vergoeden, voor het 

schooljaar 2017-2018 bedraagt deze 0,5%.  

Een model bruikleenovereenkomst schoolboeken is opgenomen op de website.  

 

Expliciet wordt vermeld:  

Het betalen van de borg is geen voorwaarde voor verstrekking van het boekenpakket.  

 

 
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,-. 
 

Leerlingen die in het schooljaar 2017-2018 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  

Of  

TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5 
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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 en 4-vwo 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 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). 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. 

 

 

WIS Collect 
 

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2017/2018 maken we voor de inning van bijdragen en 

verstrekkingen 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 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 u direct kunt betalen.  

 

 

BOEKENPAKKET 
 

Op maandag 4 september worden de boekenpakketten verstrekt volgens het schema op pagina 2 van 

deze nieuwsbrief.  
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VAKANTIEROOSTER 2017-2018  

 
Studiedag personeel   vrijdag 20 oktober 2017 

Herfstvakantie    maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2017 

Kerstvakantie    maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018 

Rosenmontag    maandag 12 februari 2018 (studiedag personeel) 

Voorjaarsvakantie   maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018 

Pasen     2e Paasdag maandag 2 april 2018 

Meivakantie, incl. Koningsdag  maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei 2018 

Hemelvaart    donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018 

Pinksteren    2e Pinksterdag maandag 21 mei 2018 

Zomervakantie    maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus 2018 

 

 

 

 
 


