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Inleiding
Hierbij ontvangt u Nieuwsbrief 2 van dit schooljaar. De nieuwsbrief wordt
naar alle ouders en verzorgers van onze leerlingen verzonden, zodat u op de
hoogte blijft van hetgeen zich bij de RSG afspeelt. Daarnaast informeren wij
u over allerlei andere actuele onderwerpen met betrekking tot het
onderwijs. Wij wensen u veel leesplezier toe!

April 2018

Inhoud:
Inleiding
Strategische meerjarenvisie

Ambitieniveau RSG Slingerbos | Levant 2018-2022
In schooljaar 2017-2018 wordt de huidige Strategische meerjarenvisie
2014-2018 doorontwikkeld. De meerjarenvisie 2018-2022 wordt, met name
op onderwijskundig terrein, naar aanleiding van gesprekken met
medewerkers, leerlingen en andere stakeholders verder aangescherpt en
geconcretiseerd. Leidend daarbij is de doelstelling om de actieve
betrokkenheid van leerlingen te vergroten en meer ruimte te bieden aan
maatwerk en flexibilisering. Tijdens de sessie met medewerkers en andere
stakeholders zijn gesprekken gevoerd naar aanleiding van de vragen:
-

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 geslaagde bijeenkomsten waarbij veel
informatie is opgehaald
met als uitkomst mooie
opbrengsten die verwerkt zijn in zgn.
woordwolken. In de
maanden november en
december zijn we met
leerlingen uit verschillende leerjaren en
afdelingen aan de slag
gegaan. In februari is een ontwikkel-/ontwerpgroep onder leiding van BMC
gestart om de opbrengsten verder uit te werken, zodat de Strategische
meerjarenvisie 2018-2022 gebaseerd is op de aangescherpte koers. De
ontwikkel-/ontwerpgroep zal in mei zijn opdracht afronden en advies
uitbrengen aan het College van Bestuur en de directie. De uitkomsten zullen
worden teruggekoppeld.
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Update verbouwing RSG Levant
Begin april is de verbouwing in Zeewolde van start gegaan. Fase 1, 2 en
3 zullen rond de zomervakantie gereed zijn. Vervolgens zal begin augustus fase 4 starten. De verwachte oplevering is rond de herfstvakantie,
eind oktober.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Bouwbulletin dat 24 april
jl. naar alle ouders en leerlingen van locatie Levant is verzonden. Andere
belangstellenden kunnen het Bouwbulletin downloaden via onze site:
http://www.rsgslingerboslevant.nl/ouders/schoolpost/algemeen.
Indien u vragen heeft over de verbouwing, kunt u een mailbericht sturen
naar f.vanbergen@rsgsl.nl (ondersteuner projectleider) of
a.leeuwenburgh@rsgsl.nl (directeur RSG Levant/projectleider).

Aantal aanmeldingen
In de afgelopen maanden hebben de leerlingen uit groep 8 zich aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs. Bij RSG
Slingerbos hebben zich bijna 290 nieuwe brugklasleerlingen aangemeld. Bij RSG Levant hebben zich 155 brugklassers voor
volgend schooljaar aangemeld. Op woensdag 27 juni a.s. komen de nieuwe brugklasleerlingen bij de RSG om alvast kennis te
maken met hun klasgenoten en hun mentor/coach. Wij kijken ernaar uit hen opnieuw te mogen verwelkomen.

Aanbouw RSG Slingerbos
Gezien het aantal aanmeldingen en de beschikbare ruimte in het schoolgebouw wordt aan de
zijde van de ruimte gepersonaliseerd leren een tijdelijke aanbouw (180 m2) neergezet voor de
komende 4 jaar waardoor 1 leerplein en 3 instructieruimtes extra gecreëerd kunnen worden.
Door meer onderwijsruimte ter beschikking te hebben, kan de RSG een kwaliteitsslag maken.
Naast de uitbreiding voor gepersonaliseerd leren ontstaat er in de hele school meer ruimte om
het rooster van leerlingen en docenten te optimaliseren.

Bestuurlijke samenwerking openbaar primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO)
De schoolbesturen van RSG Slingerbos | Levant, RSG N.O.-Veluwe en Proo hebben in 2016 verkennende gesprekken gevoerd
over de (nabije) toekomst van het openbaar onderwijs op de Veluwe en in Zeewolde. Er zijn gezamenlijke perspectieven
geformuleerd en het voornemen is geuit om de bestuurlijke samenwerking in 2017 verder te verkennen. De bestuurders willen
een krachtig openbaar, algemeen toegankelijk onderwijsaanbod neerzetten in de regio en een gezamenlijke visie uitwerken op
de hele leerlijn po-vo en daar ook gezamenlijk verantwoordelijkheid voor dragen. Daarnaast hebben scholen in de regio te
maken met demografische krimp. Leerlingaantallen zullen in de nabije toekomst dalen.
Door meer met elkaar te gaan samenwerken kunnen de scholen elkaar versterken. Elk bestuur en elke school heeft zijn eigen
expertise. Door het meer samen oppakken van onderdelen zoals strategisch personeelsbeleid, professionalisering en bedrijfsvoering kan meerwaarde worden gecreëerd. Samenwerking reduceert kwetsbaarheid en versterkt het lerend vermogen.
Begin 2018 is de voorverkenning afgerond en de intentie uitgesproken om voor de drie stichtingen en de daaronder vallende
scholen een nader onderzoek te starten naar de bestuurlijke en juridische mogelijkheden van duurzame samenwerking. Dat
gebeurt in samenspraak met in- en externe stakeholders, waaronder de medezeggenschapsraden en gemeenteraden. Het
onderzoek richt zich verder op de inhoudelijke thema’s waarop zal worden samengewerkt. Op 24 april jl. hebben de bestuurders
en de voorzitters van de Raden van Toezicht en Bestuur de intentieverklaring ondertekend.

Samenwerking po-vo Zeewolde
Ook in Zeewolde is in 2017 gestart met een gezamenlijke verkenning door alle schoolbesturen (po, vo, sbo) om voor ieder kind
in Zeewolde een passende leerroute te bieden. Dat betekent: afstemming van het onderwijsaanbod, doorlopende leerlijnen
ontwikkelen, kennis en expertise delen en samenwerking (in welke vorm dan ook). Begin 2018 is de verkenning afgerond en in
maart omgezet in een intentieverklaring tot samenwerking. De samenwerking betreft met name de po-scholen. Voor de RSG
betekent de samenwerking met de po-scholen o.a. het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en/of 10-15 onderwijs.
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Privacybeleid
Scholen hebben de verantwoordelijkheid om de privacy van hun leerlingen en medewerkers te bewaken. Zij moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Met de
komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten scholen vanaf 25 mei a.s. kunnen aantonen dat ze
verantwoordelijk met persoonsgegevens omgaan. Dit vraagt een scherp bewustzijn in de organisatie over een zeer zorgvuldige
omgang met gegevens. Tijdens een plenaire bijeenkomst begin april jl. zijn onze medewerkers hierin meegenomen en hierover
geïnformeerd. Op dit moment wordt onze organisatie doorgelicht op basis van de nieuwe richtlijnen. Er is een Plan van Aanpak
gemaakt en een tijdpad uitgezet voor de komende jaren, zodat de RSG voldoet aan de wetgeving rondom privacy. De scholen
worden hierbij intensief ondersteund door de VO-raad en Kennisnet. De RSG trekt hierin samen op met RSG N.O.-Veluwe en
Proo.

Jaarverslag 2017
Het jaarverslag inclusief bestuursverslag over 2017 is gereed en op onze site gepubliceerd;
http://www.rsgslingerboslevant.nl/over-rsg/verantwoording. In het jaarverslag wordt verslag uitgebracht over het gevoerde
beleid in 2017 en de bekostiging van de RSG verantwoord.

Lenteschool
In de mei-vakantie wordt van 30 april t/m 4 mei a.s. voor de tweede keer een lenteschool georganiseerd. Ouders van leerlingen
uit 3 mavo, 4 havo/vwo en 5 vwo zijn hierover reeds geïnformeerd. De lessen en trainingen worden dit jaar verzorgd door
trainers en coaches van De Lesfabriek. Met behulp van de lenteschool kunnen leerlingen die er niet goed voor staan gericht
bijgespijkerd worden als blijkt dat ze in de zogenaamde gevarenzone zitten met als doel doubleren te voorkomen, of hiaten
wegwerken voor een bepaald vak, of bepaalde vaardigheden aanleren etc. De lenteschool is echter niet bedoeld voor leerlingen
die er in april zo voorstaan dat ze geen of nauwelijks kans meer maken om nog over te kunnen gaan.

Schoolvakanties schooljaar 2018-2019
Een overzicht van de vakanties volgend schooljaar kunt u vinden op onze site www.rsgslingerboslevant.nl bij Agenda.

Start Centraal Examen
A.s. vrijdag, Koningsdag, start de mei-vakantie. Op maandag 14 mei a.s., gelijk na de mei-vakantie, start ook het CEeindexamen tijdvak 1 dat duurt t/m maandag 28 mei a.s. Wij wensen onze examenkandidaten veel succes toe met het leren en
het maken van de examens!

Tot slot
Eventuele vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u sturen naar m.berkhof@rsgsl.nl. U hoort zo spoedig mogelijk van
ons. Namens alle betrokkenen van de RSG alvast een goede mei-vakantie toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Bestuur en directie
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