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Schooljaar 2016-2017

Inleiding
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. De nieuwsbrief wordt naar alle ouders en verzorgers van onze leerlingen verzonden.
Door middel van deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van
hetgeen zich in de afgelopen maanden bij de RSG heeft afgespeeld.
Daarnaast informeren wij u over allerlei andere actuele onderwerpen met
betrekking tot het onderwijs. Wij wensen u veel leesplezier toe.

50 jaar RSG Slingerbos
Dit schooljaar verzorgt RSG Slingerbos 50 jaar openbaar voortgezet
onderwijs in Harderwijk. De school startte in 1966 als dependance van
de Rijks HBS van Amersfoort in het gebouw van de lts aan de Stationslaan met bijna 50 leerlingen. Nu 50 jaar later biedt RSG Slingerbos aan
1.805 leerlingen onderwijs in een vernieuwd schoolgebouw aan de
Eisenhowerlaan. RSG Levant in Zeewolde, waarmee RSG Slingerbos in
2003 is gefuseerd, telt ruim 600 leerlingen. We kijken met gepaste trots
terug op de groei en ontwikkeling die onze school heeft doorgemaakt.
Dankzij de betrokkenheid en inzet van onze medewerkers kunnen
leerlingen in deze regio op onze school een kwalitatief goede opleiding
voor openbaar voortgezet onderwijs volgen en kunnen zij tevens kiezen
voor een van onze profileringen om hun talenten verder te ontwikkelen.
Het jubileum is op verschillende momenten gevierd. Op 16 september
jl. is het 50 jarig bestaan van RSG Slingerbos met medewerkers en
partners gevierd. Op 12 oktober jl. was er een receptie voor genodigden. Na een stukje geschiedenis, inclusief een interview met oudrectoren/bestuurder, volgde een inspirerende lezing door Peter
Heerschop.
Voor alle leerlingen is op 28 oktober jl. een Q-music feest georganiseerd. Het was een gezellige avond met muziek verzorgd door
professionele Q-music dj’s. Tijdens het feest is een cheque met het
schitterende bedrag €16.013 overhandigd aan CliniClowns. We willen
onze leerlingen nogmaals bedanken voor hun inzet en geweldige
opbrengst!
De laatste activiteit heeft plaatsgevonden op 26 november jl. Een
commissie van oud-docenten heeft in samenwerking met de RSG een
geslaagde ontmoetingsmiddag voor oud-leerlingen en –collega’s
verzorgd bij RSG Slingerbos.
Op naar de volgende 50 jaar!

Lesruimte RSG Slingerbos
Ondanks dat er sprake is van krimp in de regio, is ook dit schooljaar het
aantal leerlingen bij RSG Slingerbos gegroeid. Om extra leslokalen te
creëren zijn het College van Bestuur en enkele medewerkers na de
herfstvakantie tijdelijk verhuisd naar een kantoorpand aan Westeinde
23 in Harderwijk.
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Wilt u op de hoogte blijven van
allerlei activiteiten, projecten etc. sluit u
dan aan bij ons Facebook-account:
https://www.facebook.com/SlingerbosILevant
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Directie RSG Slingerbos
Eind oktober hebben wij u geïnformeerd over een aanpassing van de organisatiestructuur. In plaats van de vacante
functie directeur onderwijs in te vullen, worden er twee directeuren voor locatie Slingerbos benoemd, te weten een
directeur onderbouw en een directeur bovenbouw. Naast de dagelijkse leiding zijn beide directeuren, samen met mw.
M. Compagner (directeur locatie Levant), verantwoordelijk voor het te voeren onderwijskundig beleid van de RSG.
De huidige locatiedirecteur van RSG Slingerbos, mw. A. Leeuwenburgh, heeft te kennen gegeven niet te opteren voor
één van de nieuwe directiefuncties, maar na 8 jaar locatiedirecteur in aanmerking te willen komen voor de functie van
bestuurssecretaris bij RSG Slingerbos | Levant. Deze aanstelling vindt tegelijkertijd plaats met de benoeming van de
twee nieuwe directeuren.
Inmiddels is het wervings- en selectietraject voor de twee nieuwe directeuren afgerond. Het College van Bestuur heeft
de heer E. de Vries benoemd als directeur onderbouw en de heer A. Veenenbos als directeur bovenbouw bij RSG
Slingerbos. Op 1 januari a.s. zal de heer De Vries bij onze organisatie starten. De heer Veenenbos start uiterlijk 1
maart a.s. Wij wensen hen alvast veel succes toe met hun nieuwe aanstelling bij de RSG!

RSG Levant en Oriënt
Het samen werken aan krachtig voortgezet onderwijs voor alle leerlingen in Zeewolde verbindt RSG Levant en de
Oriënt (het Morgen College) met elkaar. Na een aantal jaren vanuit twee schoolgebouwen samen voor onderwijs in
Zeewolde te hebben gezorgd, hebben beide scholen de intentie om met ingang van volgend schooljaar vanuit één
schoolgebouw ieder hun richting uit het voortgezet onderwijs aan te bieden. De Oriënt kan leerlingen onderbouw
basis- en kaderberoepsgericht onderwijs aanbieden en RSG Levant de richtingen vmbo-tl en onderbouw havo en
(tweetalig) vwo.
De werkgroep en experts die onderzocht hebben of inhuizing en een organisatorische integratie van beide scholen in
het schoolgebouw van RSG Levant mogelijk is, zijn tot een positief advies gekomen. Op de reeds ingediende aanvraag
voor huisvestings- en verbouwplannen heeft het College van B&W op 18 oktober jl. positief geadviseerd. Medio
december wordt door de gemeenteraad echter het definitieve besluit genomen over de financiële bijdrage en kunnen
evt. vervolgstappen worden genomen.

Visitatiecommissie tweetalig onderwijs 28 november jl.
Eén keer in de 4 jaar krijgt RSG Slingerbos | Levant bezoek van de tto-visitatiecommissie (EP Nuffic) om te kijken of
de RSG op beide locaties nog steeds voldoet aan de standaard tto. De belangrijkste punten in de standaarden gaan
over: de gewenste taalniveaus van leerlingen en docenten, de spreiding van het tto-curriculum over de zaakvakken,
de exacte en creatieve vakken, het gebruik van authentiek Engelstalig lesmateriaal en de centrale positie van
internationalisering in het schoolbeleid.
Op 28 november jl. heeft de tto-visitatiecommissie een bezoek gebracht aan RSG Slingerbos. De commissie heeft met
verschillende geledingen gesproken: bestuur, directie, programmamanagers tto, (vak)docenten, tto-coördinatoren,
ouders en leerlingen tto. Daarnaast hebben de visitatoren een aantal lessen
bijgewoond. Aan het einde van de dag heeft de visitatiecommissie aan het
bestuur, de directie en de programmamanagers mondeling verslag uitgebracht.
De commissie was zeer enthousiast over de lessen en de gevoerde gesprekken.
De taalvaardigheid was hoog. De RSG is met vlag en wimpel geslaagd en heeft
wederom het certificaat senior tto-school ontvangen!

Zomerschool 2015 en 2016 – lenteschool 2017
De RSG heeft met behulp van de subsidieregeling Zomerscholen VO zowel in 2015 als in 2016 een zomerschool
georganiseerd. Echter na evaluatie is gebleken, dat na twee zomerscholen onvoldoende kan worden aangetoond of
het einddoel ‘terugdringen doublanten’ wel of niet is gehaald. Leerlingen raken extra gemotiveerd om te leren tijdens
de zomerschool, maar geven ook aan dat deze extra motivatie niet meer merkbaar is na de zomervakantie.
Door het voortschrijdend inzicht en de nieuwe subsidiemogelijkheden zal de RSG voor 2017 subsidie aanvragen voor
een lenteschool die wordt georganiseerd in één week van de mei-vakantie. In tegenstelling tot de zomerschool gaan
leerlingen na de lenteschool weer verder in het reguliere proces. Leerlingen kunnen gericht bijgespijkerd worden als
blijkt dat ze in de zogenaamde gevarenzone zitten met als doel doubleren te voorkomen. Zij gaan steviger uitgerust
de laatste toetsweek in. De verwachting is ook dat leerlingen na inzet lenteschool gemotiveerder blijven dan na inzet
zomerschool.
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Gepersonaliseerd leren
In schooljaar 2015-2016 is de RSG met 35 havo-/vwo-leerlingen gestart met een pilot gepersonaliseerd leren.
Gepersonaliseerd leren is gericht op persoonlijke leerroutes, ambities en talenten van leerlingen. Iedere leerling wordt
gezien als uniek individu die het maximale uit zichzelf haalt.
Vanaf het begin zijn resultaten en ervaringen aan de hand van verschillende onderzoeken, enquêtes, cito-toetsen en
gesprekken met leerlingen, ouders en klankbordgroep zorgvuldig gevolgd. Gezien de positieve ervaringen is deze
brugklas dit schooljaar in klas 2 voortgezet en de pilot met een aantal nieuwe brugklassen uitgebreid. RSG Levant is
in september 2016 gestart met een mavo-/havo-brugklas gepersonaliseerd leren en RSG Slingerbos met twee nieuwe
brugklassen (mavo, havo, vwo) gepersonaliseerd leren.
De RSG richt zich op de kwaliteit van het primaire proces. Eén van onze speerpunten deze schooljaren is een actieve
betrokkenheid van leerlingen bij het leerproces waarvan leerlingen zelf eigenaar zijn en waarover de leerlingen zelf de
regie hebben. De eerste opbrengsten van de pilot gepersonaliseerd leren zijn veelbelovend. De pilot leidt tot een
hogere betrokkenheid en actievere werkhouding van leerlingen. Echter een dergelijke pilot vraagt meer tijd om te
zien of deze onderwijskundige ontwikkeling ook op langere termijn tot de gewenste opbrengsten leidt. De RSG zal
volgend schooljaar opnieuw gepersonaliseerd leren in de brugklas aanbieden.

Medezeggenschapsraad
Na de zomervakantie is de samenstelling van de MR gewijzigd. In de personeelsgeleding heeft mw. Y. Huizer om
persoonlijke redenen haar functie als MR-lid tussentijds moeten neerleggen. Conform het reglement is nummer 2 uit
de verkiezing van voor de zomervakantie benaderd. Mw. M. Verberne heeft mw. Huizer opgevolgd. Vervolgens is in de
vergadering van 5 september jl. mw. M. Staal gekozen als voorzitter en mw. S. de Boer als secretaris van de MR.
Binnen de leerlinggeleding heeft eveneens een wissel plaatsgevonden. Sal Waterman (havo 4) heeft met ingang van
dit schooljaar de plek van Lisa Houtman ingevuld.
De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld:
Personeelsgeleding: mw. M. Staal (voorzitter), mw. S. de Boer(secretaris), mw. J. Tammer en mw. M. Verberne.
Oudergeleding: mw. C. Dekker en mw. A. Dirkzwager.
Leerlinggeleding: Marijn Borst en Sal Waterman.

Examentrainingen
Met ingang van dit schooljaar biedt Lyceo op locatie Slingerbos examentrainingen aan. Leerlingen van beide locaties
kunnen in één week van de mei-vakantie zich extra voorbereiden op het eindexamen onder begeleiding van de
trainers van Lyceo. Vanwege onze samenwerking met Lyceo, in het kader van zomer-/lenteschool, biedt Lyceo
leerlingen van de RSG de examentrainingen tegen een gunstig tarief aan. Voor meer informatie over deze trainingen
kunt u contact opnemen met mevrouw K. de Jonge, kdejonge@rsgsl.nl, teamleider RSG Slingerbos. Ouders van
examenleerlingen zullen via Schoolpost aanvullende informatie ontvangen.

iPad in het onderwijs
Landelijk zijn er discussies gaande over scholen die het aanschaffen van iPads verplichten. Ter verduidelijking willen
wij u nader informeren om eventuele onduidelijkheden en misstanden te voorkomen.
De digitale ontwikkeling in onze samenleving heeft ook gevolgen voor het onderwijs en de leeromgeving. Binnen het
onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van ICT. Het gebruik van ICT is echter geen doel op zich, maar dient
ter ondersteuning van het leerproces. Leerlingen kunnen bij de RSG ook onderwijs volgen zonder zelf een iPad aan
te moeten schaffen. Ouders van onze leerlingen kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden:
1. Ouders kunnen met korting via Amac de gevraagde iPad bestellen,
2. ouders kunnen in plaats van bestellen een huurkoopovereenkomst afsluiten
waarbij ouders aan het eind van de huurkoopperiode de iPad kunnen
overnemen voor het bedrag ter grootte van de borg,
3. leerlingen kunnen via de RSG een iPad lenen; 's morgens kunnen leerlingen
een leen-iPad bij de receptie ophalen en deze na zijn/haar laatste les weer bij
de receptie inleveren.
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De scholen ontvangen voor de iPad geen bekostiging, omdat tablets en laptops door de overheid nog niet als
officiële leermiddelen worden erkend. In plaats van c.q. naast de leer-/werkboeken bekostigt de school zelf licenties
voor digitaal lesmateriaal. Binnenkort zal de Tweede Kamer debatteren over de schoolkosten. Wij zullen de uitkomsten van deze discussie afwachten.

Inzet CITO-volgsysteem vanaf leerjaar 1
De RSG is dit schooljaar gestart met het schoolbreed inzetten van de CITO-volgtoetsen in de brugklassen. Met toets
0, 1, 2 en 3 worden op drie (tl) of vier (havo en (t)vwo) momenten het niveau en de voortgang van de individuele
leerling, de klas, de afdeling en jaarlaag in beeld gebracht. Toets 0 wordt ingezet aan het begin van de brugklas,
toets 1 aan het einde van de brugklas. Toets 2 aan het einde van de tweede klas en toets 3 aan het einde van de
derde klas (havo en (t)vwo).
Aan de hand van de uitkomsten van deze toetsen kan worden nagegaan hoe goed leerlingen de leerstof beheersen
ten opzichte van andere leerlingen (op schoolniveau en op landelijk niveau) en krijgt de school inzicht in waar elk
kind op dat moment staat in zijn of haar ontwikkeling met betrekking tot de kernvakken Nederlands, Engels en
wiskunde/rekenen.
In oktober is toets 0 voor het eerst in de brugklassen afgenomen. Ouders hebben via hun kind het rapport ontvangen. De afdeling kwaliteitszorg heeft verschillende rapportages gemaakt om te zien hoe de leerlingen scoren. De
resultaten van deze rapportages zijn met onze afdelingen en secties besproken. In mei 2017 zullen de brugklasleerlingen toets 1 maken.

Kijkdag leerlingen groep 8
Op 25 november jl. hebben ruim 800 leerlingen uit groep 8 een kijkje genomen
bij RSG Slingerbos. Leerlingen uit 4 vwo hebben opgetreden als gastheer en gastvrouw en de basisschoolleerlingen rondgeleid. De toekomstige brugklasleerlingen
hebben 3 lessen gevolgd. De diversiteit van de lessen was groot. Er is een bezoek
gebracht aan het verleden bij geschiedenis, geëxperimenteerd bij science en met
iPads gewerkt bij Informatica. Ook hebben de leerlingen een Nederlandse en
wiskundeles gevolgd en voor het eerst kennis gemaakt met de Franse taal.
Tijdens de pauze hebben de leerlingen in het auditorium aanvullende informatie
over de RSG ontvangen. De groep 8 leerlingen gingen met een goed beeld van de
RSG weer naar huis.
Op 6 en 13 december a.s. volgen de basisschoolleerlingen uit groep 8 een middag proeflessen bij RSG Levant. Dit
jaar organiseert RSG Levant voor het eerst ook masterclasses voor deze groep leerlingen. Op 7 december jl. hebben
toekomstige brugklasleerlingen kunnen deelnemen aan de masterclasses Technasium, tweetalig vwo en sport.
Open huis
Voor alle ouders en leerlingen van groep 8 wordt een Open Huis georganiseerd. Het Open Huis bij RSG Levant in
Zeewolde is op 14 januari a.s. van 09.30-12.00 uur en bij RSG Slingerbos in Harderwijk op 17 januari a.s. van
18.30-20.00 uur.

Schoolvakanties 2017-2018
In samenspraak met andere scholen zijn de vakanties voor het volgende schooljaar vastgesteld. Een overzicht van
de vakanties kunt u vinden op onze site www.rsgslingerboslevant.nl bij Agenda.

Tot slot
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, stuur dan een mailbericht naar m.berkhof@rsgsl.nl. U hoort zo
spoedig mogelijk van ons.
Vrijdag 23 december a.s. is de laatste schooldag van dit jaar. Namens alle betrokkenen van de RSG alvast een goede
kerstvakantie toegewenst en een gezond weerzien in 2017!
Met vriendelijke groet,
Bestuur en directie
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