INFORMATIEBOEKJE BRUGKLASSEN 2022-2023
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WELKOM!
Beste jongens en meisjes, beste ouders en verzorgers,
Dit informatieboekje is zowel bedoeld voor jullie, onze aankomende brugklasleerlingen, als voor jullie ouders. Wij heten jullie nu alvast héél hartelijk welkom op
onze school.
Na de zomervakantie start je echt op het voortgezet onderwijs als brugklasser op
onze school. We weten zeker dat je op de RGO een fijne tijd zult hebben en hopen
natuurlijk dat je na een aantal jaren, met een diploma op zak, trots onze school
verlaat.
We willen alle ouders en verzorgers hartelijk danken voor het vertrouwen in de
RGO. De RGO vindt een prettige samenwerking tussen u en de school van enorm
groot belang. Samen hebben we immers het doel om de juiste schoolloopbaan
voor uw kind en onze leerlingen te realiseren.
Het personeel van de RGO vmbo kijkt uit naar het nieuwe schooljaar.
C. (Conny) Cornelissen, teamleider klas 1
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ALGEMEEN
Verschillende brugklassen

De RGO heeft een eenjarige algemene brugperiode. Op basis van het advies van
het basisonderwijs en toetsresultaten is een leerling geplaatst in:
•
•
•
•
•
•
•
•

C1A
C1B
C1C
C1D
C1E
C1F
C1G
C1H

Gemengde Leerweg
Gemengde Leerweg
Basis/Kader Beroepsgerichte Leerweg
Basis/Kader Beroepsgerichte Leerweg
Basis/Kader Beroepsgerichte Leerweg
Basis Beroepsgerichte Leerweg
Basis Beroepsgerichte leerweg
Basis Beroepsgerichte leerweg

Als in de loop van het brugklasjaar blijkt dat een leerling duidelijk niet op het bij
hem/haar passende niveau zit, kan geadviseerd worden aan het eind van het 1e
leerjaar (in principe niet tussentijds) naar een klas met een hoger of lager
niveau over te stappen (mits er plaats is in die klas).
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START BRUGKLASJAAR, EERSTE SCHOOLWEEK EN JAARPLANNING
Maandag 22 augustus 2022

Vakanties schooljaar 2022 - 2023
24 t/m 28 oktober
Herfstvakantie
26 december t/m 6 januari
Kerstvakantie
27 februari t/m 3 maart
Voorjaarsvakantie
7 april 					Goede Vrijdag
10 april
		
2e paasdag
24 april t/m 5 mei
Meivakantie
18 en 19 mei				
Hemelvaartsdag
29 mei
2e pinksterdag
10 juli t/m 18 augustus
Zomervakantie

Op deze dag komen de leerlingen op school om de chromebooks in ontvangst te
nemen. Daarna wordt, samen met de mentor, het chromebook opgestart en een
opdracht gemaakt.
Dinsdag 23 augustus 2022
Deze dag staat in het teken van kennismaken met de RGO, je klasgenoten en je
mentor. Er is een speciaal programma voor die dag opgesteld. Hierover word je
nog geïnformeerd op de kennismakingsmiddag in juni.
Woensdag 24 augustus 2022
Deze dag beginnen de lessen volgens het rooster dat in Magister staat. Je hebt
vandaag dus ook je boeken en schriften nodig.

Voor meer activiteiten en data: www.rgomiddelharnis.nl

Donderdag 25 en vrijdag 26 augustus 2022
Zijn er gewone lesdagen volgens jouw rooster.
Brugklaskamp in 2 groepen 28 t/m 29 september en 29 t/m 30 september 2022
Al onze brugklassers gaan op kamp. Dit brugklaskamp staat in het teken van
verdere introductie en kennismaking. Aan het begin van het nieuwe schooljaar
wordt hierover verdere informatie verstrekt.
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ONDERWIJSORGANISATIE EN BEGELEIDING
Lesrooster & Magister

Lesuitval

Magister speelt een belangrijke rol in het leerproces van de leerlingen. Op
Magister kunnen we bestanden delen en communiceren met de leerlingen
bijvoorbeeld over huiswerk, nieuws, roosters, lessen, opdrachten, toetsen en
testen.
Magister of de Magister App zijn belangrijk voor de dagelijkse roosters van de
school. Alle leswijzigingen zijn hier direct zichtbaar voor de leerlingen.

Het basisrooster van de brugklasleerlingen kent geen tussenuren. Mocht er door
lesuitval een tussenuur ontstaan, dan zal de roostermaker proberen om het
rooster voor die dag zodanig aan te passen dat dit aaneengesloten blijft. Lukt dat
niet, dan worden de brugklasleerlingen opgevangen (in de aula) in het ontstane
tussenuur.
Als een docent plotseling, bijvoorbeeld door ziekte, het eerste uur afwezig is,
wordt het rooster z.s.m. aangepast en voor 7.30 uur gepubliceerd.

Lestijden

Ziekmelding

De schooldag begint om 8.35 uur en eindigt uiterlijk om 16.10 uur. Er zijn per
dag 2 kleine pauzes (15 en 10 minuten) en een lunchpauze van 25 minuten. Na
afloop van de lessen gaan leerlingen naar huis en blijven ze niet hangen
• 1e lesuur: 		
• 2e lesuur: 		
• 3e lesuur: 		
Pauze: 		
• 4e lesuur: 		
Pauze: 		
• 5e lesuur: 		
• 6e lesuur: 		
• 7e lesuur: 		
Pauze: 		
• 8e lesuur: 		
• 9e lesuur: 		
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Wie op school ziek wordt, meldt zich af bij de pedagogisch conciërge. Zodra de
leerling is thuisgekomen, moet er meteen naar de school gebeld worden om de
veilige aankomst thuis te bevestigen. Bij ernstige situaties vragen we je ouders
om je op school op te (laten) halen.
Word je thuis ziek, laat dan voor 08.30 uur, door een van je ouders, naar school
bellen (0187- 485444) of mailen via absentie.vmbo@rgomiddelharnis.nl. Ben je
langdurig ziek, laat dan een van je ouders contact opnemen met je mentor.
Wellicht kunnen er maatregelen genomen worden om de (leer)achterstand te
beperken.
Informeer of je tijdens je ziekte repetities, opdrachten e.d. gemist hebt en maak
afspraken met de betreffende docenten over het inhalen van repetities en huiswerk.

08.35 – 09.20 uur
09.20 – 10.05 uur
10.05 – 10.50 uur
10.50 – 11.05 uur
11.05 – 11.50 uur
11.50 – 12.15 uur
12.15 – 13.00 uur
13.00 – 13.45 uur
13.45 – 14.30 uur
14.30 – 14.40 uur
14.40 – 15.25 uur
15.25 – 16.10 uur

Flexuren

In het rooster zijn 4 flexuren opgenomen; het gaat hier om maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag het 1e lesuur. In deze flexuren worden, soms verplicht,
gedurende een bepaalde periode de volgende activiteiten aangeboden:
1. Huiswerkuur
2. Extra uitleg
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Extra hulp

3. Inhalen achterstanden
4. Verrijkingsstof
5. Indien mogelijk een variërend aanbod

In het begeleidingstraject is het belangrijk om problemen tijdig te signaleren en
aan te pakken. Onder verantwoordelijkheid van het ondersteuningsteam (coördinator onderwijsondersteuning is mevr. C. Bakker) binnen onze school kunnen we
extra zorg inzetten.

Gymlessen (lichamelijke opvoeding)

De brugklasleerlingen hebben een aantal lessen lichamelijke opvoeding per
week. De gymlessen zijn regelmatig van april tot november buiten op een sportveld in de omgeving van de school en van november tot april binnen vaste gymzalen in de Staver.

MOL-gesprekken: spreek- en ouderavonden

Voor leerjaar 1 zijn er 3 MOL-gesprekken (Mentor-Ouder-Leerling) gepland. De
eerste is medio oktober gepland. Dit gesprek staat in het teken van de keuzes
omtrent de profielen die een leerling de rest van het lopende leerjaar gaat volgen.
Bij elk MOL-gesprek is ook de leerling aanwezig.
In september is er voor brugklasouders een voorlichtingsavond over de eerste
bevindingen van het nieuwe leerjaar en over het verloop van de rest van het
schooljaar.
Voor overige data en informatie omtrent ouderavonden en MOL-gesprekken
verwijzen we naar de kalender en schoolgids op de website:
www.rgomiddelharnis.nl.

Mentor/ LOB-lessen

Twee keer in de week hebben de leerlingen een mentorles van hun mentor.
Hierbij komt ook de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) aan de orde, omdat
we de leerlingen goed willen voorbereiden op hun toekomst. We proberen de leerlingen tijdens deze lessen een goede leerhouding en effectieve studiemethoden
bij te brengen en besteden aandacht aan de sociaal-emotionele gebeurtenissen in
de klas en van de individuele leerling. Iedere vakdocent verzorgt de begeleiding
van het eigen huiswerk.
Zijn er vragen, opmerkingen en/of informatie die van belang is voor het functioneren van uw kind, neem dan in eerste instantie contact op met de mentor. Deze
neemt ook altijd contact met u op als uw kind op school niet goed functioneert.
Het blijkt telkens weer van groot belang dat ouders en de school goed met elkaar
samenwerken en elkaar op de hoogte houden van het functioneren van uw kind/
onze leerling, om zo tot een optimaal resultaat te komen. U kunt het beste per
e-mail contact opnemen. Een overzicht van al onze medewerkers vindt u op de
website.
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Cijfergegevens en bevordering

Met behulp van een code en wachtwoord, die u al via de post heeft ontvangen,
krijgen ouders/verzorgers via Magister inzage in de behaalde cijfers, de absentie
en het huiswerk.
De cijfers van de leerling kan voortdurend gevolgd worden in Magister. We
werken met een zogenaamd doorlopend gemiddelde. Aan het eind van het
schooljaar wordt voor elk vak een jaarcijfer gegeven en ontvangt de leerling een
cijferlijst met daarbij de vermelding van wel/niet overgaan naar het volgende
leerjaar. De bevorderingsprocedure en voorschriften zijn uitgebreid te vinden in
de schoolgids op de website: www.rgomiddelharnis.nl.
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REGELS EN AFSPRAKEN

6

Schoolboeken
Ouders hoeven niet te betalen voor de schoolboeken. Het bestellen en uitleveren van de boeken wordt verzorgd door Van Dijk Educatie. U ontvangt binnenkort via de mail instructies hoe de leermiddelen te bestellen. De boeken worden
in de vakantie thuis bezorgd.
De boeken kunnen eerder gebruikt zijn door brugklassers in voorgaande jaren
en zijn daarom misschien niet altijd vlekkeloos. Maak wel direct melding van
beschadigde boeken i.v.m. het vergoeden aan het einde van het schooljaar. Er
moet netjes met de boeken omgegaan worden. De aan het eind van het schooljaar ingenomen boeken worden door Van Dijk Educatie gecontroleerd en zij
brengen beschadigde of onbruikbare boeken in rekening.

Top 5 schoolregels
In plaats van een uitgebreide waslijst aan school- of leefregels hanteren we op
de RGO een vijftal regels die strikt gehandhaafd worden en garant staan voor
een prettig verblijf op school:
1. We behandelen elkaar met respect.
2. Ik ben op tijd in de les, heb mijn spullen bij me en heb mijn huiswerk
gemaakt.
3. Ik hou onze school netjes; ik eet en drink alleen in de aula of buiten en
afval gooi ik in de prullenbak.
4. Ik gebruik mijn mobiele telefoon alleen buiten het leslokaal, in het lokaal
uitsluitend als ik toestemming heb van de docent.
5. Om de lessen rustig te laten verlopen, verblijf ik als ik geen les heb in de
aula, mediatheek of buiten.

Chromebook
De leerlingen moeten allemaal beschikken over een chromebook. Deze kunnen
met korting en een uitgebreid servicepakket via onze school worden aangeschaft of geleased bij The Rent Company Easy4u. Binnenkort ontvangt iedereen
via de e-mail informatie over het bestellen en de financieringsmogelijkheden
van het chromebook.

Natuurlijk houden wij ons allemaal aan de wet. Als wij een overtreding constateren, bijvoorbeeld drugs- of wapenbezit, schakelen wij direct de politie in. De
leiding van de school behoudt zich het recht voor om de inhoud van de kluisjes
te (laten) controleren.

Leermiddelen die je zelf dient aan te schaffen
Algemeen:
• Rekenmachine merk: CASIO fx-82EX Deze past bij de wiskundemethode
• Liniaal 30 cm
• Geodriehoek (liefst buigzaam)
• Pennen
• Potloden (minimaal 1x hardheid HB)
• Kleurpotloden
• Puntenslijper
• Gum

Regelingen en reglementen
Voor regelingen en reglementen verwijzen we naar de schoolgids (vmbo-downloads) op de site van de RGO: www.rgomiddelharnis.nl.
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SCHOOLBENODIGDHEDEN EN FACILITEITEN
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•
•
•
•
•
•
•
•

Financiën
Zoals hierboven vermeld, zijn de door de school verstrekte leermiddelen gratis.
Wel vraagt de school een vrijwillige bijdrage (€ 50,--) van alle ouders voor zaken,
zoals de huur van een kluisje, een bijdrage aan de ouderraad, sportdagen en
extra activiteiten, gebruik internet, enz. Specificaties staan op onze website. Alle
brugklassers gaan begin oktober op brugklaskamp. De totaalkosten voor de
introductiedag en het brugklaskamp zijn geraamd op € 100,-. Beide bedragen
kunnen betaald worden via iDeal. Iedereen ontvangt hierover t.z.t. bericht.

Passer
Schaar
Lijmstift (b.v. pritt-stift)
3 markers, kleur roze, geel en groen
Etui om alle spulletjes op te bergen
Voor het vak wiskunde: A-4schrift met grote hokjes van 1 bij 1 cm
8 kleine schriften met lijntjes
Gymschoenen en bij voorkeur een wit gymshirt en een zwarte sportbroek

Kleding en veiligheidsschoenen:
• Voor kunstzinnige vorming: een stofjas
• Voor de PPO (praktische profiel oriëntatie) volgt na de vakantie meer informatie over de aan te schaffen spullen. Eerst dienen er keuzes gemaakt te
worden, vervolgens kunnen de benodigde spullen aangeschaft worden. We
spreken dan over veiligheidsschoenen, een overall en een veiligheidsbril.
Kluisjes
Alle leerlingen krijgen, voor de periode dat ze op de RGO zitten, een kluisje
toegewezen om hun spullen in te bewaren. De school heeft het recht de inhoud
van de kluisjes te allen tijde te controleren. De conciërge maakt, bij het vergeten
van je pasje je kluisje open. Voor een nieuw pasje bij verlies, alsmede voor het
beschadigen van het slot, zijn kosten verbonden.
Busverbindingen
De RGO heeft een contract afgesloten met Connexxion dat de mogelijkheid geeft
om via de school een openbaar vervoerabonnement aan te schaffen met korting.
Klik hier voor meer aanvullende informatie hierover.

16

i

17

7

BELANGRIJKE CONTACTPERSONEN EN CONTACTGEGEVENS

8

Teamleider

We wensen jullie nog een paar fijne laatste weken op de basisschool toe en een
heerlijke zomervakantie. Vanaf maandag 22 augustus zien we je graag met veel
enthousiasme op onze school. We kijken naar je uit.

De teamleider is verantwoordelijk voor de gang van zaken in een leerjaar.
•
•
•
•

TOT SLOT

Teamleider vmbo klas 1 Mevr. C. Cornelissen corc@rgomiddelharnis.nl
Teamleider vmbo klas 2 Mevr. D. van der Smissen smis@rgomiddelharnis.nl
Teamleider vmbo klas 3 Mevr. J. Visser visj@rgomiddelharnis.nl
Teamleider vmbo klas 4 Dhr F. de Bakker bakf@rgomiddelharnis.nl

Tot dan!
Namens het personeel van de RGO vmbo,
Mevr. C. Cornelissen (Teamleider vmbo klas 1)

Brugklasmentor

De brugklasmentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en hun ouders.
Deze worden bekend gemaakt bij de kennismakingsmiddag en zijn later inzichtelijk
in Magister.

Coördinator onderwijsondersteuning

Mevr. C. Bakker bakc@rgomiddelharnis.nl

Magister en administratieve zaken

Mevr. J. Tillema en mevr. L. van der Oost
schoolstraat@rgomiddelharnis.nl
0187 485 444

RGO Beroepscampus

Langeweg 107
3245 KG Sommelsdijk
Tel: 0187 485 444

Website RGO: www.rgomiddelharnis.nl
Facebook: www.facebook.com/RGOMiddelharnis
Instagram: www.instagram.com/rgo_middelharnis
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Je groeit op de RGO

