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brugklasleerlingen schooljaar 2020-2021
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Brugbrief 1
Geachte mevrouw/heer,
Welkom als ouder(s)/verzorger(s) op RSG Slingerbos!
Door middel van een aantal brieven geven we u, verspreid door het jaar, informatie
die vooral voor de brugklas van belang is, de zogenaamde Brugbrief. In deze eerste
brugbrief stellen we enkele personen aan u voor, geven we informatie over de
klassenindeling, leest u informatie over de kennismakingsmiddag van 24 juni, het
boekenpakket en de start van het schooljaar.
Even voorstellen
Op de basisschool had u vooral te maken met de leerkracht van groep 8, op de RSG
krijgt u echter met meer mensen te maken. Desondanks houden we de lijntjes kort.
Uw eerste contactpersoon is de mentor of coach van uw zoon of dochter. Hij/zij houdt
de studieresultaten en het welbevinden van uw kind in de gaten. Tijdens de
informatieavond aan het begin van volgend schooljaar, maakt u kennis met de mentor
of coach. De mentor/coach voert ook met u en uw kind een uitgebreid startgesprek in
de eerste periode van komend schooljaar.
Als teamleiders zijn wij verantwoordelijk voor het onderwijs van onze afdeling.
Bernadette Peters is dat voor de mavo/havo klassen, Simone Dupont voor de gplklassen en Ruud van de Hoef voor de klassen havo/vwo/tweetalig onderwijs. Dat doen
wij samen met de leerlingcoördinatoren, dat zijn Ilja Schmohl voor de klassen
mavo/havo en Bart-Jan Olthuis voor havo/vwo/tto en gpl.
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Indeling brugklassen
mavo/havo:
1MHa – breed
1MHb – breed
1MHc – sport
havo/vwo:
1HVa – breed
1HVb – sport/Technasium
GPL:
1Ga – breed
1Gb – breed
1Gc – sport/Technasium
Tweetalig onderwijs
1HVt – havo/vwo
1Vt – vwo
Klassenindeling
Per post ontvangt u een namenlijst met de leerlingen van de klas van uw kind. Het
maken van de klassenindeling is een complex proces, waarbij de wensen van
leerlingen en de keuze voor een profilering een grote rol spelen. Vanwege de
profileringen die wij aanbieden zijn wijzigingen niet mogelijk. De wensen die op het
inschrijfformulier zijn aangegeven, hebben we in bijna alle gevallen kunnen honoreren.
Daarnaast zorgen we met het introductieprogramma, dat aan het begin van het
schooljaar plaatsvindt, aandacht aan het groepsproces. Daarin zien we dat elke groep
een hecht geheel wordt, waar iedere leerling een plek in de groep vindt.
Kennismakingsmiddag
Op woensdag 24 juni is de kennismakingsmiddag gepland. Tijdens deze middag maakt
uw kind kennis maken met de nieuwe klas en met de mentor/coach. Deze eerste
ontmoeting is bewust voor de zomervakantie gepland om de spanning van een nieuwe
school, een nieuwe klas, nieuwe klasgenoten alvast zoveel als mogelijk weg te nemen.
Vanwege de maatregelen rondom Corona, ziet deze middag er anders uit dan andere
jaren. We splitsen de kennismakingsmiddag op in drie delen. We verwachten de
volgende klassen op het volgende moment:
-

11.30u – 12.30 uur
13.00u – 14.00 uur
14.30u – 15.30 uur

Klas 1MHa, 1MHb, 1MHc
Klas 1Ga, 1Gb, 1Gc
Klas 1HVa, 1HVb, 1HVT, 1VT
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De fietsen kunnen gestald worden in de fietsenrekken aan de Eisenhowerlaan. Alle
leerlingen worden daarna ontvangen op het plein voor de hoofdingang, waarna ze naar
hun plek in school gaan.
Overigens is het goed om te weten dat de basisscholen zijn geïnformeerd over de, in
vergelijking met andere jaren, andere aanvangstijden van de kennismakingsmiddag.
Wij gaan ervan uit dat uw zoon/dochter die middag aanwezig zal zijn. Mocht dit
onverhoopt niet mogelijk zijn, wilt u dit dan doorgeven via
administratie@rsgslingerboslevant.nl
Tevens willen wij u vragen ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter een etui bij zich heeft.
Start nieuwe schooljaar
Op dinsdag 1 september start het schooljaar. Hoe de start van het schooljaar verder
gaat verlopen, leest u in Brugbrief 2. Daar leest u ook meer over het
introductieprogramma voor al onze brugklassen.
Boeken
Het boekenpakket voor uw zoon of dochter (met uitzondering van gpl, dat is volledig
digitaal) wordt ook dit schooljaar bij u thuis bezorgd. Daar heeft u geen omkijken naar!
Website
Op onze website vindt u allerlei informatie over onze school, daarnaast zijn we te
vinden op Facebook en Instagram.
Brugbrief 2
Eind van dit schooljaar ontvangt u Brugbrief 2. In deze brief staat alle informatie over
volgend schooljaar. Mocht u nog geen emailadres hebben doorgegeven aan school,
verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te doen. U kunt dit doorgeven aan
administratie@rsgslingerboslevant.nl
Wij hopen van harte dat uw kind een fijne en succesvolle tijd op onze school zal
hebben.
Met vriendelijke groet, mede namens de brugklasmentoren, -coaches en
leerlingcoördinatoren,

Simone Dupont
Bernadette Peters
Ruud van de Hoef

Teamleider gpl
Teamleider mavo
Teamleider onderbouw havo/vwo/tto
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