Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de nieuwe brugklasleerlingen
van RSG Levant

Zeewolde, 24 juni 2020
Betreft: schooljaar 2020-2021

Brugbrief 1

Geachte ouders/verzorgers,
Uw kind is vandaag voor het eerst op onze school geweest om kennis te maken met
de mentor(en)/coach(es) en met de nieuwe klasgenoten. Door de coronamaatregelen
hebben we extra voorzorgsmaatregelen genomen. Altijd een spannend moment voor
de nieuwe leerlingen, want je weet niet precies wat je kunt verwachten, wie je nieuwe
klasgenoten zijn, of je mentor/coach aardig is en wat je allemaal gaat doen.
Waarschijnlijk is het ijs deze middag al een beetje gebroken en heeft uw kind er
honderduit over verteld. Ook heeft de mentor/coach al veel informatie gegeven over
het nieuwe schooljaar. Misschien duizelt het uw kind van wat hij of zij allemaal heeft
gehoord deze middag. Daarom is het goed om nog even wat zaken op een rij te zetten,
vandaar deze brugbrief. Bewaar deze brief goed, want er staat veel informatie in over
de start van het nieuwe schooljaar.
Even voorstellen
Had u op de basisschool vooral te maken met de leerkracht van groep 8, op de Levant
krijgt u met meer mensen te maken. Toch proberen we de lijntjes kort te houden.
Als teamleider van de brugklassen ben ik, Mirjam de Kleijn, verantwoordelijk voor het
onderwijs in de brugklassen en heb de dagelijkse leiding. Dat doe ik samen met de
leerlingcoördinator Frank Ellenbroek.
U heeft echter vooral te maken met de mentor/coach van uw zoon of dochter.
De mentor/coach is de eerste contactpersoon tussen ouders en school. Hij/zij houdt de
studieresultaten en het welbevinden van uw kind in de gaten.
Tijdens de informatieavond op dinsdag 8 september maakt u kennis met de
mentor/coach. We weten nog niet of deze informatieavond voor ouders doorgang kan
vinden. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.
In het begin van het schooljaar vindt een startgesprek met hem/haar plaats.
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Brugbrieven
Deze eerste brugbrief heeft uw kind meegekregen op de kennismakingsmiddag.
Gedurende het eerste jaar verschijnen er met enige regelmaat brugbrieven om u op de
hoogte te houden van alle activiteiten in de eerste klassen en andere zaken die van
belang zijn voor u en uw kind.
De brugbrieven beslaan steeds een periode van ongeveer 3 maanden, meestal tot een
volgende schoolvakantie. In plaats van de brieven elke keer af te drukken en mee te
geven zet ik de brieven online op onze site: www.rsgsl.nl.
Dit voorkomt ook het eventueel achterblijven van post in de tas van uw kind.
Onder het kopje ‘ouders’, ‘schoolpost’ en vervolgens onder ‘brugklas’, ‘Levant’, vindt u
de brugbrieven.
Bovendien krijgt u een mailtje als we uw emailadres in onze administratie hebben, om
aan te geven dat er een nieuwe brugbrief op de site staat.
Na de zomervakantie ontvangt u een brief van de administratie met inlogcodes voor uw
ouderaccount van ons leerlingvolgsysteem Magister. Het is belangrijk dat u zo spoedig
mogelijk inlogt en uw telefoonnummer en emailadres verifieert in Magister.
Zo blijft u altijd op de hoogte van het wel en wee in de brugklassen.
Start nieuwe schooljaar
Dinsdag 1 september start om 13.00 uur het schooljaar. Het lesrooster start nog niet,
de leerlingen hebben deze dag introductieactiviteiten. Het is belangrijk dat de
leerlingen de volgende materialen meenemen:
•
•
•
•

Etui met pennen, schaar, lijm, kleurpotloden en/of kleurstiften
Papieren agenda (klas L1HVTa)
Een foto van de leerling zelf (hoeft geen pasfoto te zijn)
De leerlingen zijn van 13.00 tot ca 15.00 op school.

Op woensdagochtend krijgt dit een vervolg en woensdagmiddag wordt de iPad samen
met de mentor/coach startklaar gemaakt. Het is belangrijk dat de iPad opgeladen meegaat naar school. Op donderdag 3 september is de eerste lesdag volgens het rooster.
Boeken en kluisje
Het boekenpakket voor uw zoon of dochter (klas L1HVTa) wordt in de laatste week van
de zomervakantie bij u thuis bezorgd. De firma Van Dijk verzorgt de distributie. Mocht u
niet thuis zijn, dan krijgt u een afhaalbericht in de brievenbus. De boeken dienen
natuurlijk allemaal gekaft te worden. De leerlingen van de overige klassen ontvangen
geen boeken.
Elk schooljaar kunnen leerlingen een kluisje huren. De kluis is bedoeld voor het
opslaan van een gymtas en privé-spullen. Verder kunnen de boeken die in de loop van
de dag niet meer nodig zijn in de kluis worden opgeslagen. In de bijlage leest u meer
over het reglement voor het gebruik van de kluisjes. In de eerste schoolweek kan uw
dochter of zoon het reglement ondertekend inleveren bij de conciërge. Indien uw zoon
of dochter kiest voor het huren van een kluisje ontvangt hij/zij meteen een kluissleutel.
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iPad
De informatie over de aanschaf van de iPad heeft u inmiddels ontvangen. In de bijlage
treft u instructies aan voor zaken die ingesteld moeten zijn voordat uw zoon/dochter
gaat starten in het nieuwe schooljaar.
Brugklaskamp
Al jaren starten we het schooljaar met een kennismakingskamp voor de brugklassen.
Door de coronamaatregelen zien wij geen kans dit veilig volgens de RIVM regels te
organiseren en zal het kamp dus niet doorgaan. Daarom zullen wij een extra
introductiedag organiseren op maandag 7 september. Deze zal op en rond de
school/sportvelden plaatsvinden.
Informatie- en kennismakingsavond voor ouders - dinsdag 8 september (onder
voorbehoud)
Op dinsdag 8 september om 19.30 uur organiseren wij een avond voor alle
ouders/verzorgers.
Wij zullen u die avond informeren over het schooljaar in het algemeen, over lessen,
begeleiding en activiteiten. Verder kunt u die avond kennismaken met de
mentor(en)/coach(es) van uw kind. Een avond om niet te missen dus.
Website
Op onze website, www.rsgsl.nl kunt u alle informatie vinden die nodig is voor de gang
van zaken op school. U kunt daarbij o.a. denken aan de dagelijkse roosterwijzigingen
en Magister, ons leerlingvolgsysteem.
Verder kunt u onder het kopje ‘contact’ namen, afkortingen en emailadressen van alle
docenten van de school vinden. Uiteraard staat ook andere belangrijke informatie als
overgangscriteria, lessentabel etc. in de ‘schoolgids’, te vinden onder downloads.
De zaken, waar uw kind meteen mee te maken krijgt, heeft de mentor vandaag al met
uw kind doorgenomen.
Wijzigingen lesrooster
Het lesrooster verandert regelmatig. Dagelijks zijn er incidentele roosterwijzigingen
maar soms ook definitieve roosterwijzigingen. Daarom verzoek ik u bij het maken van
afspraken met bijvoorbeeld de muziekschool of de sportvereniging er rekening mee te
houden dat een eventuele korte lesdag bij een volgende roosterwijziging kan
veranderen. Het beste kunt u de afspraken maken na afloop van het negende lesuur
(ná 15.40 uur), zodat u er zeker van bent dat uw kind dan geen les meer heeft. Als er
wijzigingen in het lesrooster zijn, wordt dat kenbaar gemaakt via onze website. Uw
zoon of dochter dient dan ook dagelijks op de internetsite te kijken (www.rsgsl.nl).
Inlogcodes Magister
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een inlogcode en instructie voor
het leerlingvolgsysteem genaamd Magister. U kunt daarmee de cijfers en de
aanwezigheid van uw kind volgen. Als u al een zoon of dochter op onze school heeft,
dan kunt u de code die u al gebruikt nu voor beide kinderen gebruiken. U ontvangt in
dat geval geen nieuwe code voor Magister.
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De code is strikt persoonlijk. Het is belangrijk dat u deze inlogcode activeert en
vervolgens wijzigt in een zelfgekozen code. Mocht u in de loop van het schooljaar
het wachtwoord zijn vergeten, dan kunt u een mail sturen aan j.ipema@rsgsl.nl met
het verzoek het wachtwoord te resetten.
Uw kind krijgt eigen inlogcodes, aan het begin van het schooljaar, via de mentor/coach.
Ziekmelden
Op onze site onder Contact vindt u de mogelijkheid om uw zoon/dochter ziek te
melden. Ook kunt u hiervoor bellen met de conciërge/receptie op 036 - 521 8170,
keuze 1 in het menu.
Zodra uw kind hersteld is moet hij of zij een ondertekend briefje meenemen van de
ouder(s)/verzorger(s) en inleveren bij de conciërge/receptie.
Als uw kind ziek naar huis gaat moet hij/zij zich eerst afmelden bij de
conciërge/receptie. Er wordt dan contact met u opgenomen, zodat u op de hoogte
bent.
Absentieregeling
Onze school dient zich te houden aan de regelgeving met betrekking tot de wet op de
leerplicht. Bij ongeoorloofd verzuim en langdurige absenties nemen wij contact op met
de leerplichtambtenaar van de woongemeente. In het schooljaar 2014-2015 is de
Levant gestart met een verzuimprotocol in nauwe samenwerking met de
leerplichtambtenaar en de GGD-arts om langdurige absenties beter in kaart te
brengen. Dit houdt in dat als er veelvuldige absentie is, de mentor navraag doet bij
ouders en dit tevens meldt bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal de
betreffende leerling oproepen tijdens een spreekuur. Eventueel zal de
leerplichtambtenaar de leerling doorverwijzen naar de GGD-arts. Dit alles uiteraard
met als doel: het onderwijsproces van de leerling zo continu als mogelijk te laten
verlopen. Advies vanuit de leerplichtambtenaar en/of GGD-arts kan hierbij zeer
belangrijk zijn.
Zogenaamd luxeverzuim (eerder op vakantie, later terugkomen van vakantie of op
vakantie buiten de reguliere schoolvakanties om) kunnen wij niet toestaan. Hier zal dan
melding van gedaan worden bij de betreffende leerplichtambtenaar. Alleen indien u er
op grond van formele redenen recht op hebt (seizoensgebonden arbeid van één van
de ouders), zullen wij een verzoek honoreren.
Verlof
Indien u verlof wilt aanvragen voor uw zoon of dochter, kunt u dit te doen met het
formulier “Aanvraagformulier extra verlof” te vinden op onze websites bij downloads.
De aanvraag dient u minimaal 6 weken van te voren bij de leerlingcoördinator,
de heer F. Ellenbroek, in te leveren.
De leerlingenvereniging IVY
Iedere leerling van onze school is lid van de leerlingenvereniging: IVY genaamd. IVY
organiseert per jaar minstens één onderbouw discoavond, andere activiteiten en het
slotfeest. Aan het bezoek van deze avonden zijn geen kosten verbonden anders dan
de kosten van de gebruikte consumpties.
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Benodigdheden brugklas
Het is prettig dat uw kind goed voorbereid begint aan het nieuwe schooljaar.
Hieronder vindt u een overzicht van zaken die daarvoor belangrijk zijn:
• Zit uw zoon of dochter in klas L1HVTa, dan moet hij/zij kunnen werken met een
schoolagenda. Voor deze brugklas adviseren wij een papieren agenda met één
week op 2 pagina’s. Voor de overige brugklassen is er een logboek/planner
beschikbaar via school. Deze krijgt uw kind in de 1e week van het schooljaar.
• Voor ieder vak moet uw kind aantekeningen kunnen maken. Daarvoor is de iPad
ook geschikt, maar voor bepaalde vakken zoals techniek, Engels en wiskunde is
het noodzakelijk om ook lijntjes en ruitjes (1 cm) schriften aan te schaffen.
• Voor wiskunde hebben de leerlingen een passer, een geodriehoek en een groot
ruitjesschrift (A4) nodig met grote vierkante ruitjes (1 cm), of soortgelijke
ruitjesbladen voor de multomap. Daarnaast hebben de leerlingen bij wiskunde een
rekenmachine nodig. Wij adviseren de Casio fx82MS. In de lessen is de uitleg
gebaseerd op genoemde machine.
• Een setje snelhechters is handig om in huis te hebben voor werkstukken van de
verschillende vakken.
• Een setje 'oortjes' is noodzakelijk om stil te kunnen werken in het lokaal, het OLC
(onderwijs leercentrum) of op een leerplein. Maar deze zijn ook belangrijk tijdens
het vak muziek en de talen om de luisteroefeningen zelfstandig te kunnen maken.
• Het lijkt wellicht overbodig, maar wij vinden het vanzelfsprekend dat alle leerlingen
beschikken over één blauw of zwart schrijvende pen en één rood schrijvende pen.
• Voor de talen is het gebruik van een woordenboek soms noodzakelijk. Op school
zijn niet altijd voor iedereen genoeg woordenboeken beschikbaar. Een verklarend
woordenboek Nederlands kan de komende jaren gebruikt worden bij een aantal
proefwerken Nederlands. Het zakwoordenboek Nederlands van de Action volstaat
prima, dit geldt ook voor het vak Engels (E/N en N/E).
• Voor het vak techniek hebben de leerlingen 1 rol schilder tape nodig.
• Voor tekenen/handvaardigheid hebben de leerlingen nodig: een potlood HB en 2B,
een gum, een puntenslijper, een schaar (niet al te groot!), een lijmstift, een zwarte
fijnschrijver en kleurpotloden.
• Voor klas L1HVTa is een schetsboek A4 met harde kaft nodig.
• Voor lichamelijke opvoeding moeten de leerlingen meenemen: buitenschoenen
(schoenen met noppen zijn niet toegestaan), T-shirt (geen hemdje!), korte of lange
sportbroek eventueel een sportvest of trui. En vanaf de herfstvakantie
zaalschoenen met ingelegd profiel, die niet afgeven.
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Voor de start van het schooljaar regelen
Om dit jaar tijdens het vak Nederlands digitaal het verplichte leesprogramma
van lezenvoordelijst.nl te kunnen volgen zijn twee dingen nodig. In de eerste plaats
dient uw kind een gratis abonnement bij de bibliotheek te hebben. Meer hierover kunt u
lezen op www.flevomeerbibliotheek.nl, Klanteninformatie, Lid worden. Daarnaast moet
het abonnement geschikt gemaakt zijn om digitaal te kunnen lezen/lenen. Daarover
ontvangt u begin van het schooljaar meer informatie. De bibliotheek is momenteel nog
bezig met het opzetten van een nieuwe methode.
Vragen?
Ik heb geprobeerd u zo volledig mogelijk te informeren over de start van uw kind bij
ons op school. Toch kan ik me voorstellen dat u nog vragen heeft.
Uiteraard kunt u die altijd stellen. Mijn emailadres is: m.dekleijn@rsgsl.nl.
Natuurlijk gaan jullie eerst heerlijk genieten van de zomervakantie, zodat uw zoon of
dochter uitgerust kan starten aan zijn/haar nieuwe uitdaging bij ons op school.
Wij hopen van harte dat uw kind een fijne en succesvolle tijd op onze school zal
hebben en wij zien u graag tegemoet op de ouderavond van dinsdag 8 september.

Met vriendelijke groet,
mede namens de brugklasmentoren/coaches,

Mevrouw M. de Kleijn
Teamleider brugklas / 4 mavo RSG Levant
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Bijlage:
Reglement voor het gebruik van de kluisjes van RSG Slingerbos | Levant

Naam: _______________________________________________________
Klas:

______

Kluisnummer: ___________ (alleen invullen als het nummer bekend is bij de leerling)
□ Maakt tijdens Schooljaar 2020/2021 wel gebruik van een kluisje.
□ Maakt tijdens Schooljaar 2020/2021 geen gebruik van een kluisje.
•

Om uw kind zo snel mogelijk van een kluissleutel te voorzien dient dit formulier
tijdens de eerste schoolweek ingeleverd te worden bij de conciërge. In de email
die u binnenkort ontvangt, dient u ook aan te geven of uw zoon / dochter
gebruik wil maken van een kluis.

•

De kluisjes zijn eigendom van de school en kunnen per schooljaar voor de
leerlingen worden gehuurd. Het huurbedrag bedraagt € 20,00 per jaar.

•

Bij verlies, beschadiging of niet inleveren van de sleutel wordt € 5,00 in
rekening gebracht, dit dient ter vervanging van de sleutel.

•

Bij ernstige beschadiging aan het kluisje worden de kosten van herstel
doorberekend aan de huurder. Bij ernstig misbruik wordt de overeenkomst
beëindigd.

•

In de kluisjes mogen alleen worden opgeborgen: handschoenen, kleding en
zaken die betrekking hebben op het onderwijs zoals boeken, laptop, tablet,
telefoon etc.

•

De directie van de school behoudt zich het recht voor de kluisjes op elk
gewenst moment te controleren, al dan niet in het bijzijn van de huurder.

•

De directie is niet aansprakelijk voor diefstal en / of inbraak.

•

Bij aanvang van de zomervakantie dienen de kluisjes leeg te zijn.

Voor akkoord:
Handtekening leerling

Handtekening ouder(s) / verzorger(s)

…………………………

………………………………………….
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