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Brugbrief 2
Geachte ouder, verzorger,
De eerste kennismaking met de RSG is achter de rug! Doelen van deze middag waren
kennismaken met de toekomstige klasgenoten, kennismaken met de mentor/coach en
zo de eventuele ongezonde spanning voor volgend schooljaar weg te nemen. Ondanks
dat het bijzonder was dat de kennismaking op 1,5 meter van elkaar moest gebeuren,
kijken we terug op een geslaagde middag en kijken we uit om ‘echt’ met onze
brugklassen te starten.
Op de RSG doen we alles wat in onze mogelijkheden ligt om voor uw kind een goede
leeromgeving te creëren en zo alles uit zijn/haar mogelijkheden te halen. Meestal gaat
dat goed, maar soms heeft dat wat extra ondersteuning nodig. Daarvoor is de
mentor/coach een belangrijk persoon. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt in de
samenwerking tussen leerling, school en ouders.
Kennismakingsavond
Op donderdag 24 september a.s. is er een kennismakingsavond. Na een centrale
opening maakt u uitgebreid kennis met de mentor van uw kind. Meer informatie krijgt u
aan het begin van het schooljaar.
Voor de ouders van leerlingen uit 1Ga, 1Gb en 1Gc vindt de informatieavond plaats op
maandagavond 21 september 2020. U ontmoet dan de coach van uw zoon/dochter en
u hoort dan meer over gepersonaliseerd leren.
Uiteraard willen wij ook hier nogmaals de speciale ouderavond ‘In gesprek’ van
woensdag 7 oktober 2020 onder de aandacht brengen. Ook hierover ontvangt u aan
het begin van het schooljaar meer informatie.

Brugklasmentoren
Voor schooljaar 2020-2021 zijn de mentoren:
1MHa
De heer H. Vlieger
1MHb
Mevrouw E. Stellingwerf
1MHc
Mevrouw S. Suidgeest
1HVa
Mevrouw V. Kemper
1HVb
De heer M. van de Beek
1Ga
De heer M. Mous
1Gb
Mevrouw S. van Beek
1Gc
Mevrouw L. Koopmans
1HVt
De heer J. van Drunen
1Vt
Mevrouw D. Streekstra

Mevrouw Cavadino
Mevrouw Nieborg
Mevrouw H. Lips
De heer De Vries
Mevrouw Abrahamse
Mevrouw D. van Dijken
Mevrouw N. Verhagen

Boeken
Voor de schoolboeken hoeft u niets te doen, deze worden automatisch bij u
thuisbezorgd. Dat gebeurt ongeveer één week voordat het schooljaar begint.
Leerlingen van de klassen 1Ga, 1Gb en 1Gc ontvangen geen schoolboeken, zij
werken met een digitale portal. Voor vragen over de schoolboeken, kunt u contact
opnemen met de heer K. Otten (hoofdconciërge) via telefoonnummer 0341 – 414 484.
Locker
Aan nieuwe leerlingen wordt in de eerste week een sleutel voor een persoonlijke locker
overhandigd. De locker is bedoeld voor het opslaan van bagage en privéspullen. Zo
kunnen bijvoorbeeld de schoolboeken die later op de dag pas nodig zijn, de
sportspullen, maar ook de jas in de locker worden opgeborgen.
Benodigdheden brugklas
In bijlage I vindt u een overzicht van zaken die het hele jaar door belangrijk zijn. Het is
prettig als uw kind deze bij de start van het schooljaar in bezit heeft.
Schoolkosten
Zoals gezegd, hoeft u geen vergoeding te betalen voor de schoolboeken. Wel zijn er
andere kosten zoals de introductiedagen, excursies en de profileringen (sport,
technasium, tweetalig onderwijs). Over de financiële afhandeling hiervan ontvangt u
een apart schrijven.
De stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zal voor u een
kostenverzwaring kunnen betekenen. Vaak zijn er andere kosten die er eerder niet
waren zoals: reisgeld, regenkleding, meer reparatiekosten door intensiever gebruik van
de fiets, deelname excursie en introductie, etc. Daarom is het goed te weten dat u,
indien nodig, wellicht aanspraak kunt maken op kindgebonden budget. Voor meer
informatie kunt u terecht op de site Dienst Uitvoering Onderwijs (www.ocwduo.nl).
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iPad
Bij de vorige brugbrief heeft u informatie over de aanschaf van een iPad ontvangen.
Deze wordt vanaf de start van het schooljaar gebruikt. Aan het begin van het
schooljaar krijgen alle leerlingen een iPad-training om te zorgen dat alle accounts
werken en dat ze alle benodigde ‘tips & tricks’ kennen en kunnen. Deze training zal
gegeven worden door onze e-coaches, tijdens een lesdag plaatsvinden en vier lesuren
in beslagnemen.
Van Microsoft mogen we onze leerlingen het nieuwste Officepakket aanbieden. Zij
mogen dit gebruiken zolang zij op de RSG ingeschreven staan. Het registreren hiervan
wordt ook in de iPad-training gedaan.
Eerste schooldag
Op dinsdag 1 september a.s. verwachten wij de leerlingen op onderstaande tijdstippen
op school voor de start van het schooljaar. Uiteraard starten we niet direct met de
lessen, maar zorgen we voor een zachte landing voor onze nieuwe leerlingen. De
eerste schooldag, op dinsdag 1 september a.s., staat weer in het teken van
kennismaken en praktische zaken als het rooster. Deze eerste dag zal 1,5 tot 2 uur
duren. Ook staan de eerste lesdagen in het teken van de kennismaking met de
vakdocenten.
Op 1 september a.s. worden de leerlingen door de leerlingmentoren opgewacht bij de
ingang en worden zij begeleid naar de volgende lokalen:
1Ga
lokaal 26A
1Gb
lokaal 26 E 1Gc lokaal 29
1MHa
lokaal 19
1MHb
lokaal 20
1MHc lokaal 21
1HVa
lokaal 22
1HVb
lokaal 23
1HVTa
lokaal 24
1VTa
lokaal 25
Voor deze dag is het nodig om de agenda, de etui en uiteraard iets te eten en te
drinken mee te nemen van huis.
Introductieprogramma
Naast dat we rustig starten, hebben we ook nog een speciaal introductieprogramma.
Dit programma, wat start als de school ongeveer een week draait, staat in het teken
van sport en spelactiviteiten om elkaar nog beter te leren kennen. Uiteraard vervallen
tijdens dit programma de reguliere lessen. Meer informatie vindt u in bijlage III.
Normaal gesproken zouden we op de vrijdag na alle introductieactiviteiten een speciaal
brugklasfeest organiseren. Helaas is dat in de huidige omstandigheden nog niet
mogelijk. We hopen uiteraard en daar gaan we van uit, dat we dit later in het schooljaar
kunnen inhalen.
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Lesrooster, verlof en absentie
Op onze website vindt u half augustus het lesrooster van uw zoon of dochter. Het
lesrooster is aan verandering onderhevig. Soms incidenteel, maar soms ook definitieve
roosterwijzigingen. Incidentele roosterwijzigingen worden zichtbaar op onze roostersite
http://roosters.rsgslingerboslevant.nl/, deze worden later ook in Magister zichtbaar.
Omdat het rooster in Magister slechts één keer per dag wordt bijgewerkt, is de website
leidend.
De lesdagen starten om 8.25 uur en eindigen om 16.25 uur, we hopen dat het mogelijk
is om afspraken (bijvoorbeeld tandartsbezoek) buiten het lesrooster te maken. Als uw
kind absent is wegens ziekte, bezoek aan een arts o.i.d. kunt u uw zoon of dochter
absent melden via onze RSG-site. Op de openingspagina, vindt u onder het kopje
‘contact’ de knoppen ziek- en betermelding. We verzoeken u deze melding te doen op
de dag dat uw kind afwezig is. Zodra uw kind beter is en weer naar school gaat,
verzoeken we u een betermelding te doen.
Uiteraard is het mogelijk om voor bijzondere gebeurtenissen verlof aan te vragen. Dit kunt
u aanvragen, liefst ruim voor de datum, bij de leerlingcoördinator de heer I. Schmohl (voor
mavo/havo) of de heer B.J. Olthuis (voor havo/vwo, tweetalig onderwijs en
gepersonaliseerd leren). U kunt het aanvraagformulier hiervoor vinden op de schoolsite
onder het kopje ‘contact’. ‘Luxe verzuim’ (eerder op vakantie, later terugkomen van
vakantie of op vakantie buiten de reguliere schoolvakanties om) zullen wij niet toestaan,
tenzij u daar een gegronde reden voor hebt. Dit alles heeft als doel het onderwijsproces
van onze leerlingen zo continu mogelijk te laten verlopen.
Magister
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een inlogcode en instructie voor het
leerlingvolgsysteem genaamd Magister. In Magister kunt u de cijfers volgen, maar ook
de aanwezigheid en de agenda van uw kind bekijken. Uw zoon of dochter krijgt ook
een persoonlijke code. In de agenda (een soort digitaal klassenboek) zetten de
docenten het huiswerk en eventuele toetsen voor de klas. Zo kunt u, indien nodig,
helpen plannen en overhoren. Magister is voor het huiswerk niet leidend, dat is het
huiswerk dat in de klas wordt opgegeven door de docent. Voor de leerlingen in
gepersonaliseerd leren is de voortgang te zien in de Learning portal. De betreffende
ouders krijgen hier inloggegevens voor.
IVY
Iedere leerling van onze school is lid van de leerlingenvereniging: IVY. Per schooljaar
organiseert IVY minstens één onderbouwfeest, andere activiteiten en het slotfeest. Aan
deze avonden zijn geen kosten verbonden anders dan de kosten van de gebruikte
consumpties.
Huiswerkbegeleiding
Op onze school bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van huiswerkbegeleiding
en/of bijlessen. De huiswerkbegeleiding wordt door Instituut HIP verzorgd. Hier zijn wel
kosten aan verbonden. Voor meer informatie en inschrijving kunt u contact opnemen
met de locatiedirecteur van HIP Harderwijk, Kirsten Rottinghuis via telefoonnummer
06 - 505 213 96 of per mail kirstenrottinghuis@instituuthip.nl
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De volgende brugbrief kunt u in september verwachten. Hierin vindt u onder andere de
informatie over de kennismakingsavond en de informatie over de thema-avond
‘In gesprek’.
Met vriendelijke groet,
mede namens de leerlingcoördinatoren, mentoren en coaches brugklas,
Bernadette Peters
Teamleider mavo
Ruud van de Hoef
Teamleider h/v/tto onderbouw
Simone Dupont
Teamleider gepersonaliseerd leren
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