Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen
van 2 en 3 GPL

Datum : 20 juli 2021
Ref.nr. : 02.00/startbr. 2G-3G/ijz
Betreft : start schooljaar 2021-2022

Geachte ouder/verzorger, beste leerling,
Het was wederom een bijzonder schooljaar en iedereen kijkt uit naar de wel verdiende
vakantie. Na een aantal (hopelijk) mooie vakantieweken, begint op dinsdag
31 augustus a.s. het nieuwe schooljaar weer. Na anderhalf jaar corona en het daarmee
gepaard gaande gemis aan sociale interactie, willen we bij aanvang van het komende
schooljaar extra inzetten op groepsactiviteiten om de onderlinge verbondenheid
in de klas te stimuleren. Daarom gebruiken we de gehele eerste week voor introductieen kennismakingsactiviteiten en starten we op maandag 6 september met de lessen.
Introductiedag
We verwachten de leerlingen op dinsdag 31 augustus a.s. op school voor de opstart van
de introductieactiviteiten en het kennismaken met de coach. Alle klassen starten om
8.25 uur.
Het volledige kennismakingsprogramma voor de rest van de week wordt dan met jullie
gedeeld. Graag die dinsdag de iPad opgeladen meenemen. Alle derde klassen (3Ga,
3Gb en 3Gc) starten deze dinsdagochtend met een zelf meegebrachte “American
breakfast”.
In het bijgevoegde overzicht kun je vinden welke coaches bij de basegroups horen en in
welk lokaal je verwacht wordt.
Voor de ouders:
Informatieavond ouders:
Op maandag 20 september 2021 a.s. organiseren wij een informatieavond voor de
ouders. Een uitnodigingsbrief voor deze avond wordt aan het begin van het schooljaar
op de site geplaatst.
De coaching
De coach zal uw kind zo goed mogelijk begeleiden tijdens het schooljaar. We besteden
aandacht aan zaken als positieve groepsvorming, planning en organisatie. We
investeren in een veilig leerklimaat, dat is immers een belangrijke voorwaarde tot
presteren. Daarnaast wordt uw kind begeleid bij de eigen schoolprestaties,
loopbaanoriëntatie en de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied. Indien er
bijzondere omstandigheden zijn die nog niet bekend zijn op onze school, verzoek ik u
deze informatie in het begin van het schooljaar tijdens het startgesprek aan de coach
door te geven. De coach is gedurende het schooljaar uw eerste aanspreekpunt.

Studievoortgang
Het schooljaar is verdeeld in twee semesters. Bij de start van elk semester vindt er een
gesprek plaats met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en coach. U kunt voortdurend op de
hoogte blijven van de prestaties van uw kind in de Learning Portal. Het is daarom van
belang dat u uw inlognaam en wachtwoord goed bewaart en zelf regelmatig in de portal
kijkt, bijvoorbeeld na een coachgesprek.
Logboek
Ook dit jaar krijgen alle leerlingen weer een logboek. Deze is aangepast aan onze
wensen en wordt begin van het schooljaar uitgedeeld. Gebruik van het logboek is
verplicht.
Tenslotte
Op de website vindt u allerlei informatie betreffende onze school. Houdt u daarom
regelmatig deze site in de gaten. Het gpl-rooster zal op dinsdag 31 augustus a.s. op
school met de leerlingen worden gedeeld.
Net als dit schooljaar starten de leerlingen en coaches hun schooldag om 8.45 uur met
de basegroup. Voor leerlingen is er een inloop tussen 8.25 en 8.45 uur waar zij hun
coaches en docenten zullen aantreffen.
Ik wens u en uw zoon/dochter een prettige vakantie en alvast een leerzaam schooljaar
toe.

Met vriendelijke groet,
Simone Dupont
Teamleider gepersonaliseerd leren
s.dupont@rsgslingerboslevant.nl

Klas

Lokaal

Van-tot

Coaches

2Ga

30

08.25
09.55

Rochelle de Buck
Wouter de Jong

2Gb

31

08.25
09.55

Evelijn Pereira
Marijke Meetsma

2Gc

34

08.25
09.55

Didi van Dijken
Ruben Ruitenberg

3Ga

29

08.25
09.55

Joost Duhoux
Raymond Denekamp

3Gb

36

08.25
09.55

Sander Steigenga
Evelien Markerink

3Gc

26

08.25
09.55

Patricia van Mourick

