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Schooljaar 2017-2018

Inleiding
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. De nieuwsbrief wordt naar alle ouders en verzorgers van onze leerlingen verzonden.
Wij willen u graag informeren over hetgeen zich in de afgelopen maanden
bij de RSG heeft afgespeeld en over allerlei andere actuele onderwerpen
die spelen in het onderwijs. Wij wensen u veel leesplezier toe.
Verbouwing RSG Levant
Het schoolgebouw van RSG Levant wordt dit 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, zodat alle leerlingen in hun eigen woonplaats
voortgezet onderwijs kunnen volgen.
In de zomervakantie heeft de architect op basis van het plan van eisen
een voorlopig ontwerp (VO) geschetst. Medio september jl. is het aangepaste VO aan de stuurgroep gepresenteerd en is er groen licht gegeven
om met dit ontwerp verder aan de slag te gaan. Inmiddels is het definitief ontwerp (DO) gereed en wordt het aanbestedingstraject opgestart.
De verbouwing zal na de voorjaarsvakantie in maart starten. Het streven
is om bij de start van het nieuwe schooljaar intern de verbouwwerkzaamheden te hebben afgerond, zodat de leerlingen eind augustus in een
nieuw schoolgebouw kunnen starten.
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Vanwege de verbouwing worden de eindexamens voor onze mavoleerlingen in Zeewolde extern georganiseerd. Het Centraal Examen in mei
zal bij De Verbeelding in Zeewolde worden afgenomen.

Tweetalig onderwijs (tto)
De RSG verzorgt in schooljaar 2017-2018 20 jaar tweetalig onderwijs! Al
twee decennia geeft de school excellent Engelstalig onderwijs en is daarmee een van de eerste scholen in Nederland die deze vorm van onderwijs
aanbiedt. Een school mag zich alleen een tweetalige school noemen als
de school voldoet aan de
eisen die gesteld zijn door
het Nuffic. In 2016 heeft de
tto-visitatiecommissie (EPNuffic) de RSG bezocht om
te kijken of op beide locaties
nog steeds wordt voldaan
aan de standaard tto. De
RSG is met vlag en wimpel
geslaagd en heeft in 2016
wederom het certificaat
senior tto-school 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

Om het 20-jarig jubileum te vieren worden dit schooljaar verschillende activiteiten georganiseerd. Zo krijgen de groep 8-leerlingen in Harderwijk acht gratis Engelse lessen aangeboden,
worden de onderbouwleerlingen tvwo uitgerust met een speciaal gemaakte jacket en krijgen
de bovenbouwleerlingen tvwo een high tea aangeboden. Tweetalig onderwijs is waardevol
onderwijs en, in deze tijd van internationalisering, een mooie aanvulling op een
schoolopleiding.
Tweetalig havo (thavo)
Gezien het succes van het tvwo en om het tweetalig onderwijsaanbod op onze school te versterken, wordt het
tweetalig onderwijs uitgebreid naar de havo. Alle benodigde expertise is binnen de organisatie aanwezig om met
ingang van schooljaar 2018-2019 op zowel locatie Levant als locatie Slingerbos een tweetalig havo aan te bieden. De
RSG is hiermee de enige school in deze regio met een opleiding thavo!
Koers RSG en Strategische meerjarenvisie
Dit schooljaar wordt de strategische meerjarenvisie waarin de koers van de RSG staat beschreven, geactualiseerd.
Onze huidige meerjarenvisie loopt van 2014 - 2018. De meerjarenvisie 2018-2022 wordt, met name op onderwijskundig terrein, samen met medewerkers, leerlingen en andere stakeholders verder aangescherpt en ontwikkeld.
Leidend daarbij is de doelstelling om de actieve betrokkenheid van leerlingen te vergroten en meer ruimte te bieden
aan maatwerk en flexibilisering. Op 3 november jl. heeft een bijeenkomst met medewerkers plaatsgevonden en op 13
november jl. een sessie met externe stakeholders. Naar aanleiding van de volgende vragen zijn we met elkaar in
gesprek gegaan:






Wat doen we in het leerproces op de RSG over vijf jaar niet meer?
Hoe ziet het onderwijs er in de (nabije) toekomst uit op de RSG?
Wat is jouw rol als docent of onderwijsondersteuner binnen het leerproces in de (nabije) toekomst?
Welke ontwikkelingen uit de maatschappelijke context ziet u op het onderwijs afkomen?
Wat vraagt de maatschappij in de toekomst van onze leerlingen?

We kunnen terugkijken op een paar geslaagde bijeenkomsten waarbij veel informatie is opgehaald met als uitkomst
mooie opbrengsten die verwerkt zijn in woordwolken. In november en december zijn we met leerlingen uit verschillende leerjaren en afdelingen aan de slag gegaan. In januari zal vervolgens een ontwikkel-/ontwerpgroep onder
leiding van BMC de opbrengsten verder gaan uitwerken. We streven ernaar om aan het eind van dit schooljaar de
strategische meerjarenvisie 2018-2022 gereed te hebben en te publiceren op onze site.
Onze leerroutes
Leren komt bij ons op de allereerste plaats. En leren gaat het beste als een
leerling werkt op het niveau dat bij hem past. De RSG daagt iedere leerling uit
om het maximale uit zichzelf te halen. Omdat iedere leerling anders is, biedt
onze school verschillende leerroutes. Naast de reguliere leerroute wordt op
beide locaties de leerroute gepersonaliseerd leren (gpl) aangeboden. Bij de
leerroute gpl kan een leerling per vak zijn eigen niveau en tempo bepalen. De
leerling is eigenaar van zijn/haar eigen leerproces waarbij de leerling wordt
ondersteund en begeleid door coaches. Omdat de gpl-leerling zicht heeft op
wat, waarom, wanneer en hoe hij/zij leert, worden leerplezier, motivatie en
leerprestaties verhoogd.
In de afgelopen maanden is huisvesting van de groep gpl in Harderwijk onderzocht zodat deze route verder ontwikkeld en versterkt kan worden. Voor het bestaande onderwijs is ook behoefte aan meer fysieke ruimte om op diverse
manieren les te kunnen geven en te krijgen en om het leren beter te kunnen faciliteren.
Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een nevenvestiging in de buurt van
RSG Slingerbos of een tijdelijke aanbouw aan het schoolgebouw. Op dit moment is er nog geen geschikte locatie
beschikbaar in de directe omgeving van de RSG. De mogelijkheid tot uitbreiding op ons huidige terrein wordt
momenteel verder onderzocht. Door extra ruimte te creëren kan de leergemeenschap gpl doorontwikkeld worden. U
kunt dan denken aan docenten die zoveel als mogelijk alleen nog in de gpl-leeromgeving werken, een andere manier
van roostering, andere ruimtes etc. In januari wordt gestart met een klankbordgroep van ouders en leerlingen om
mee te denken over de inhoud van een leergemeenschap. Wilt u ook meedenken, meldt u dan aan via
s.vanbeek@rsgsl.nl.
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Rekentoets
De rekentoets heeft sinds schooljaar 2016-2017 voor het vwo deel uitgemaakt
van de kernvakkenregeling. Echter op vrijdag 15 december jl. heeft de
ministerraad ingestemd met een voorstel van minister Slob waardoor het cijfer
voor de rekentoets al dit schooljaar niet meer zal meetellen voor het behalen
van het vwo-diploma. Voor leerlingen op de havo, het vmbo en mbo telde de
toets al niet meer mee. Er zal een alternatief worden uitgewerkt voor de
rekentoets die nu te moeilijk, te talig en te lang wordt bevonden. Uiterlijk in
schooljaar 2019-2020 treedt het alternatief in werking dat voor alle leerlingen
op alle niveaus een geïntegreerd onderdeel van het examen wordt.

Code Goed Onderwijsbestuur – klokkenluidersregeling en klachtenregeling
Als lid van de VO-raad hanteert de RSG de Code Goed Onderwijsbestuur. In navolging van deze code zijn verschillende documenten waarin de RSG verantwoording aflegt, op onze site gepubliceerd. Per 1 september jl. zijn de
volgende drie documenten vastgesteld: de vanwege een wijziging in de wet geactualiseerde klokkenluidersregeling,
het nieuwe document integriteitscode en de geëvalueerde klachtenregeling.
Toelichting op klokkenluidersregeling
In elke organisatie kunnen incidenten voorkomen. Als zo'n incident grote of maatschappelijke gevolgen heeft, is er
sprake van een misstand. De RSG heeft een meldregeling (klokkenluidersregeling) die bedoeld is om (dreigende)
misstanden of vermoedens van (dreigende) misstanden te melden. Het gaat dan om gevaarlijke, immorele of illegale
praktijken die onder verantwoordelijkheid van de werkgever plaatsvinden, en waarbij altijd het maatschappelijk
belang in het geding is.
De klokkenluidersregeling geldt ook voor het melden van integriteitsschendingen: incidenten waarbij personen onze
normen en waarden schenden en zich niet houden aan de integriteitscode. Het verschil tussen integriteitsschendingen
en misstanden is, dat bij integriteitsschendingen het maatschappelijk belang (nog) niet in het geding is, terwijl dit bij
misstanden altijd het geval is.
De klokkenluidersregeling is echter niet bedoeld voor persoonlijke klachten of persoonlijk gewin, of voor klachten die
vallen onder de klachtenregeling of de Commissie van Beroep inzake Onregelmatigheden Eindexamen. Hiervoor heeft
de RSG een klachtenregeling.
Tot slot
Voor meer informatie over en de te volgen route voor het indienen van klachten, het melden van (dreigende)
misstanden of integriteitsschendingen verwijzen wij u naar de Klachtenregeling, Klokkenluidersregeling en
Integriteitscode op onze site, http://www.rsgslingerboslevant.nl/over-rsg/verantwoording.

Informatieavonden en profileringsavond
voor ouders en leerlingen uit groep 8
In december heeft de RSG op beide locaties informatieavonden
georganiseerd voor alle ouders van toekomstige brugklasleerlingen.
Op 9 januari a.s. is bij RSG Slingerbos van 19.00 - 20.30 uur een
profileringsavond om belangstellenden apart te informeren over onze
profileringen sportklas, tweetalig onderwijs, Technasium en de leerroute
gepersonaliseerd leren.
Open Huis
In januari wordt op beide locaties een Open Huis georganiseerd voor alle
ouders en leerlingen uit groep 8. Het Open Huis bij RSG Levant in Zeewolde
vindt plaats op 13 januari a.s. van 09.30-12.00 uur en bij RSG Slingerbos in
Harderwijk op 23 januari a.s. van 18.30-21.00 uur. Wij hopen weer veel
ouders en toekomstige brugklasleerlingen te mogen verwelkomen.
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Samenstelling Medezeggenschapsraad
Na een zittingsperiode van 4,5 jaar heeft mw. A. Dirkzwager haar plaats in de oudergeleding van de MR ter beschikking gesteld. Naar aanleiding van de oproep om zich kandidaat te stellen, heeft een aantal ouders zich verkiesbaar
gesteld en zijn in november verkiezingen uitgeschreven. De meeste stemmen zijn uitgebracht op mw. D. Kersten –
van ’t Ende uit Ermelo. Per 1 januari a.s. zal zij mw. Dirkzwager opvolgen en samen met mw. C. Dekker de ouders in
de MR vertegenwoordigen. Wij willen mw. Dirkzwager nogmaals bedanken voor haar inzet, betrokkenheid en
waardevolle bijdrage in de afgelopen jaren.
Per eind oktober was de zittingstermijn van mw. M.W. Staal, voorzitter MR, uit de personeelsgeleding verlopen.
Zij heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Conform het statuut hebben zich tot 3 november jl. tegenkandidaten uit
het personeelsbestand kunnen melden. Dit is echter niet gebeurd. Mw. Staal is opnieuw een zittingstermijn van 3 jaar
ingegaan.
Schoolvakanties 2018-2019
In samenspraak met andere scholen in deze regio zijn de vakanties voor het volgende schooljaar vastgesteld:
Vakantie

Periode

Herfstvakantie

22-10-18 t/m 26-10-18

Kerstvakantie

24-12-18 t/m 04-01-19

Voorjaarsvakantie

25-02-19 t/m 01-03-19

Meivakantie

19-04-19 t/m 03-05-19

Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag

30-05-19 t/m 31-05-19

Zomervakantie

22-07-19 t/m 30-08-19

10-06-19

Een overzicht van de vakanties, toetsweken etc. 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 m.berkhof@rsgsl.nl. U
ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord.
Vrijdag 22 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 2018! Voor de goede orde merken wij op dat, in tegenstelling tot
andere jaren, op de eerste schooldag in het nieuwe jaar, maandag 8 januari a.s., het eerste lesuur niet wordt
uitgeroosterd.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en directie
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