Nieuwsbrief 3
RSG Slingerbos | Levant

Schooljaar 2016-2017

Inleiding
In april heeft u onze laatste nieuwsbrief ontvangen. Wij willen u graag
opnieuw informeren over verschillende ontwikkelingen en de laatste
schoolweken. Deze nieuwsbrief wordt tevens verzonden naar ouders die
hun kind voor volgend schooljaar bij de RSG hebben aangemeld. Bij RSG
Slingerbos starten na de zomervakantie 250 nieuwe brugklasleerlingen
en bij RSG Levant 140. Wij kijken uit naar de kennismakingsmiddag op
woensdag 28 juni a.s. waarbij de nieuwe brugklassers alvast kennis
kunnen maken met hun klasgenoten, mentor en de RSG.
Wij wensen u veel leesplezier toe!

Laatste schoolmaanden; activiteiten, toetsen en examens
In april hebben alle leerlingen deelgenomen aan de activiteitenweek.
Leerlingen hebben meegedaan aan verschillende activiteiten en/of
deelgenomen aan een (buitenlandse) excursie of uitwisselingsreis. We
kunnen terugkijken op een geslaagde week waarbij alles goed is
verlopen en iedereen weer veilig is thuisgekomen na een lange reis.
In de afgelopen periode zijn er ook allerlei toetsen en examens
afgenomen. In april hebben leerlingen uit klas 3 van het tweetalig vwo
hun Cambridge Checkpoint examen gedaan, en in de mei-vakantie
heeft het IB-examen plaatsgevonden. Ook zijn er verschillende
rekentoetsen afgenomen in de (voor)eindexamenklassen.
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Van 10 t/m 23 mei jl. heeft het Centraal Examen plaatsgevonden. In
totaal hebben 538 leerlingen van de RSG hieraan deelgenomen. Op 14
juni jl. is de uitslag bekend gemaakt. Namens alle medewerkers van de
RSG willen wij alle geslaagde leerlingen van harte feliciteren!
Leerlingen die het eindexamen niet hebben gehaald, kunnen in het
tweede tijdvak dat op 19 juni jl. is gestart examens herkansen. Op 30
juni a.s. is de uitslag van de herexamens bekend.
De diploma's worden per
afdeling uitgereikt. Dinsdag 4
juli a.s. worden om 19.30 uur
de diploma’s in Harderwijk en
Zeewolde aan de mavoleerlingen uitgereikt.
Woensdag 5 juli a.s. om 19.30
uur ontvangen de vwoleerlingen hun diploma. De
diploma-uitreiking op 6 juli
a.s. voor de afdeling havo is
vanwege het grote aantal
leerlingen gesplitst in 2 groepen: 17.00 uur en 20.00 uur. Ouders van
eindexamenleerlingen zullen per post een uitnodiging en aanvullende
informatie ontvangen.
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Wilt u op de hoogte blijven van allerlei
activiteiten, projecten etc. sluit u dan
aan bij ons Facebook-account:
@Slingerbos|Levant

Deze week hebben de leerlingen alweer hun laatste toetsweek van dit schooljaar. Wij wensen alle
leerlingen veel succes toe met de voorbereidingen en toetsen!
Ook willen wij onze eindexamenleerlingen bedanken voor de fijne tijd die we met elkaar hebben
gehad. Een aantal leerlingen zal hier op school blijven om na de mavo of havo bij de RSG naar de
havo of het vwo te gaan, maar de meeste leerlingen zullen ons verlaten voor een vervolgopleiding op
het mbo, hbo of de universiteit. Heel veel succes met de vervolgopleiding! Tot slot wensen wij de
leerlingen die deze week herexamens doen ook veel succes. Wij hopen dat ook zij in juli hun diploma
in ontvangst mogen nemen.

Afscheid collega’s
Aan het einde van dit schooljaar nemen we niet alleen afscheid van onze eindexamenleerlingen, maar ook van een
aantal collega’s. We willen de collega’s die met (pre-)pensioen gaan of lange tijd bij de RSG gewerkt hebben in het
bijzonder noemen: mw. L. Alofs (toa, 19 jaar in dienst), de heer C. van Ballegoy (docent, 5 jaar in dienst), mw. S. de
Boer (docent, secretaris MR, 20 jaar in dienst), de heer F. Brüger na 43 onderwijsjaren (rekencoach, 4 jaar in dienst
RSG), de heer F. Sangers (docent, leerlingenraad RSG Levant, 9 jaar in dienst), mw. D. Verbeek (administratie, 25
jaar in dienst). We zullen hen missen na vele jaren trouwe dienst. Ook langs deze weg willen wij hen hartelijk
bedanken voor hun constructieve bijdrage aan ons onderwijs! Wij wensen hen en hun familieleden alle goeds toe.
Vervolg aanpassing organisatiestructuur
In 2017 zijn voor locatie Slingerbos twee nieuwe directeuren aangesteld. De heer E. de Vries is op 1 januari jl. gestart
als directeur onderbouw en op 1 maart jl. is de heer A. Veenenbos gestart als directeur bovenbouw. Hiermee is de
functie directeur onderwijs komen te vervallen. Naast de dagelijkse leiding zijn beide directeuren, samen met mw. M.
Compagner (directeur RSG Levant), verantwoordelijk voor het te voeren onderwijskundig beleid van de RSG. Op de
diploma-uitreikingen in juli en op de informatieavonden die begin volgend schooljaar worden georganiseerd zullen zij
zich aan u voorstellen.
In navolging op de gewijzigde invulling van het directieteam, wordt volgend schooljaar gestart met een nieuw
managementteam vanwege de gewijzigde functie-inhoud teamleider. Met ingang van volgend schooljaar zijn de
volgende teamleiders benoemd:
Locatie Levant
Brugklas
Mavo 2-3-4
Havo/vwo 2-3

mevrouw S. Dupont
mevrouw M. de Kleijn
mevrouw M. Oudendijk

Locatie Slingerbos – onderbouw
Brugklas
mevrouw S. Heuckelbach
Mavo 2-3-4
de heer F. Bosker
Havo/vwo 2-3 de heer R. Oord
Locatie Slingerbos – bovenbouw
Havo 4-5
de heer C. Wiffen
Vwo 4-5-6
mevrouw L. Zwetsloot
De teamleiders worden ondersteund door de volgende leerlingcoördinatoren die als spil fungeren tussen mentor en
teamleider:
Locatie Levant
de heer F. Ellenbroek
Locatie Slingerbos - ob de heer I. Schmohl
Locatie Slingerbos – bb havo - mevrouw E. Tolsma
Locatie Slingerbos – bb vwo - mevrouw K. de Jonge
Code Goed Onderwijsbestuur
Als lid van de VO-raad hanteert de RSG de Code Goed Onderwijsbestuur. In verschillende documenten wordt door de
RSG verantwoording afgelegd. Denk aan de Statuten, het Jaarverslag, de klachtenregeling etc. Deze documenten kunt
u downloaden via onze site, http://www.rsgslingerboslevant.nl/over-rsg/verantwoording.
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RSG Levant: verbouwing en inhuizing Oriënt
Het schoolgebouw van RSG Levant wordt volgend schooljaar aangepast, zodat er nog meer onderwijs op maat kan
worden aangeboden en de leerlingen goed voorbereid worden op de aansluiting naar de bovenbouw bij RSG Slingerbos in Harderwijk. Daarnaast wordt door de verbouwing inhuizing van de Oriënt mogelijk gemaakt. Zowel het bestuur
van de RSG als het schoolbestuur van de Oriënt erkennen het belang van breed en duurzaam onderwijs in Zeewolde.
RSG Levant en de Oriënt werken samen, zodat alle leerlingen in hun eigen woonplaats voortgezet onderwijs kunnen
volgen. Na vijf jaar vanuit twee schoolgebouwen samen voor onderwijs in Zeewolde te hebben gezorgd, zullen RSG
Levant en Oriënt volgend schooljaar vanuit één schoolgebouw ieder hun eigen richting gaan aanbieden. Door deze
inhuizing kan efficiënter en intensiever worden samengewerkt. De Oriënt biedt leerlingen onderbouw basis- en
kaderberoepsgericht onderwijs. RSG Levant biedt een volledig mavo-traject (vmbo-tl) en onderbouw havo en
onderbouw (tweetalig) vwo. De havo en (t)vwo-leerlingen vervolgen na 3 jaar hun opleiding in de bovenbouw bij RSG
Slingerbos in Harderwijk.
In april heeft de architectenselectie plaatsgevonden. Vijf architecten hebben op basis van het Plan van Eisen een plan
gemaakt en gepresenteerd. De keuze is gevallen op architect J. Nieskens van architectenbureau SP architecten. Hij
heeft de opdracht gekregen om te gaan tekenen. De bouw start naar verwachting in december 2017. In augustus
2018 is de verbouwing gereed.
Regelmatig wordt een bouwbulletin uitgebracht om ouders en medewerkers te informeren over het bouwproces. Het
bulletin wordt verzonden naar alle medewerkers en ouders van RSG Levant en kan tevens worden gedownload via
onze site http://www.rsgslingerboslevant.nl/over-rsg/locaties.
CKV(K) m.i.v. schooljaar 2017-2018
Ten gevolge van een wijziging van de
regelgeving worden met ingang van volgend
schooljaar enkele wijzigingen doorgevoerd
met betrekking tot de vakken CKV en CKV-K.
Ten eerste zal het vak CKV-K volgend
schooljaar niet meer bestaan en zal alleen
nog het vak CKV worden aangeboden. Voor
de leerlingen die nu in 3 vwo Latijn volgen,
wordt in schooljaar 2017-2018 een
maatwerkprogramma aangeboden zodat zij
het programma CKV-K goed kunnen afsluiten.
Daarnaast wordt volgend schooljaar verder
onderzocht hoe de klassieke component
geïntegreerd kan worden in het gewijzigde
vak CKV. Wij houden u op de hoogte.
Ten tweede worden de bevorderingsrichtlijnen
voor het vak CKV aangepast. In plaats van
een voldoende, goed of onvoldoende toe te kennen, wordt met ingang van schooljaar 2017-2018 het vak in havo 4 en
vwo 4 becijferd. Het cijfer telt als zelfstandig cijfer mee in de overgang van 4 naar 5 vwo. In de overgang van 4 naar
5 havo en van 5 naar 6 vwo vormt het gemiddelde van de afgeronde cijfers CKV en maatschappijleer één cijfer. De
cijfers tellen vervolgens mee in het combinatiecijfer maatschappijleer/PWS/CKV vanaf schooljaar 2018-2019 voor de
havo en vanaf schooljaar 2019-2020 voor het vwo.
De nieuwe bevorderingsnormen worden opgenomen in de Schoolgids 2017-2018 die op de site wordt gepubliceerd.

Wijziging PTA- en herkansingsregeling havo en vwo
Met ingang van volgend schooljaar worden de PTA- en herkansingsregeling voor de havo en het vwo gewijzigd, zodat
er geen onderscheid meer is tussen SE-toetsen en niet SE-toetsen. Alle toetsen in de voorexamenklassen (met ingang
van schooljaar 2017-2018) en examenklassen (met ingang van schooljaar 2018-2019) zijn SE-toetsen en herkansbaar
(met een paar uitzonderingen). Daarnaast zal er onderscheid worden gemaakt tussen inhalen en herkansen.
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar wordt het gewijzigde examenreglement op de site gepubliceerd;
http://rsgsl.nl/leerlingen/exameninfo.
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Huiswerkbegeleiding
Studeren is iets dat je kunt leren. Op beide locaties wordt tegen gereduceerd tarief huiswerkbegeleiding aangeboden.
Tijdens de huiswerkbegeleiding leren leerlingen plannen, wordt huiswerk gemaakt en kan er op verschillende
manieren worden geleerd. Het maakwerk wordt waar nodig gecontroleerd en het leerwerk wordt overhoord.
Huiswerkbegeleiding biedt een extra steuntje in de rug waar leerlingen veel profijt van kunnen hebben.
Met ingang van volgend schooljaar zal Instituut HIP (contactpersoon: kirstenrottinghuis@instituuthip.nl) de
huiswerkbegeleiding bij RSG Slingerbos verzorgen. Ouders zijn via Schoolpost geïnformeerd over het instituut, het
aanbod, de tarieven en de aanmelding. De huiswerkbegeleiding bij RSG Levant blijft ongewijzigd en wordt verzorgd
door onze huiswerkbegeleider mw. J. Mazereeuw (j.mazereeuw@rsgsl.nl). Voor meer informatie over huiswerkbegeleiding bij de RSG verwijzen wij u naar onze site, http://www.rsgslingerboslevant.nl/onderwijs/huiswerkbegeleiding .
Lenteschool en examentrainingen 2017
De RSG heeft van 1 t/m 4 mei jl. voor de eerste keer een lenteschool georganiseerd met behulp van de subsidieregeling Lente-/Zomerscholen VO. In totaal hebben 51 leerlingen uit de voorexamenklassen aan de lenteschool
deelgenomen. De lenteschool heeft als doel doubleren te voorkomen. Als blijkt dat leerlingen in de zogenaamde
gevarenzone zitten, kunnen ze bij de lenteschool in maximaal 2 vakken gericht bijgespijkerd worden waardoor ze
steviger uitgerust de laatste toetsweek ingaan. De lenteschool is echter niet bedoeld voor leerlingen die er in april zo
voorstaan dat ze geen of nauwelijks kans meer maken om nog over te kunnen gaan. De lessen zijn verzorgd door
trainers van Lyceo.
In dezelfde periode heeft Lyceo voor het eerst op locatie Slingerbos examentrainingen aangeboden. Leerlingen van
beide locaties hebben zich in de mei-vakantie extra kunnen voorbereiden op het eindexamen onder begeleiding van
de trainers van Lyceo. In totaal hebben 78 leerlingen zich voor de examentraining aangemeld.
MR
Mw. S. de Boer, secretaris MR en docent geschiedenis, zal na de zomervakantie haar huidige werkzaamheden bij
Cito uitbreiden en na 20 jaar onze organisatie verlaten. Hiermee ontstaat per 1 september a.s. een vacature in de
personeelsgeleding van de MR. Inmiddels heeft een aantal collega’s aangegeven zich beschikbaar te willen stellen
voor de MR en zullen intern de verkiezingen worden uitgeschreven. Na de zomervakantie zullen wij u informeren
over het nieuwe MR-lid in de personeelsgeleding. Wij willen mw. De Boer hartelijk bedanken voor haar positieve
bijdrage als MR-lid en secretaris en wensen haar succes toe bij het Cito!

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
Voor evt. vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, kunt
u een mailbericht sturen naar mw. M. Berkhof
(m.berkhof@rsgsl.nl), managementassistente. U hoort zo
spoedig mogelijk van ons.
De zomervakantie loopt van maandag 10 juli t/m vrijdag 18
augustus a.s. Namens alle betrokkenen van de RSG alvast
een goede vakantie toegewenst! Wij hopen elkaar na de
vakantie weer in goede gezondheid terug te zien.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en directie
Uitwisselingsreis Spanje 2017 - havo 4
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