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WELKOM!
Beste ouders en verzorgers,
Wij heten u nu alvast héél hartelijk welkom op onze school en danken u voor het
vertrouwen in de RGO.
Na de zomervakantie start uw zoon of dochter echt op het voortgezet onderwijs
als brugklasser. Wij doen er alles aan om dit tot een fijne tijd voor hen te maken
en hopen dat zij na een aantal jaren, met een diploma op zak, trots onze school
verlaten.
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.
De coronaperiode heeft op veel kinderen invloed gehad. Komend schooljaar
zullen we daarom extra inzetten op welbevinden en hebben we extra
dramalessen en meer tijd ingeroosterd met de mentor voor een goede
begeleiding. Dit bekostigen we met NPO-geld van de regering (nationaal
programma onderwijs).
De mentoren en ik ontmoeten u graag in het nieuwe schooljaar.
Hartelijke groet,
Caroline Derksen - teamleider brugklassen
derc@rgomiddelharnis.nl
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ZO WERKEN WE OP DE RGO
De mentor

Verschillende brugklassen

De RGO heeft een eenjarige algemene brugperiode. Op basis van het advies van
het basisonderwijs is uw kind geplaatst in:
• M1a, M1b of M1c: mavo-klassen (vmbo theoretische leerweg) met les en
cijfers op mavo-niveau.
• H1up: Up2Havo klas met cijfers en les op havo niveau, maar aangepast
naar Up2Havo (o.a. verschil in tempo en begeleiding).
• H1a, H1b of H1c: havo-klassen met les en cijfers op havo-niveau.
• A1a: vwo-klas, atheneum en gymnasium met les en cijfers op vwoniveau.
• A1b: vwo-atheneumklas met les en cijfers op vwo-niveau.
Als in de loop van het brugklasjaar blijkt dat een leerling duidelijk niet op het bij
hem/haar passende niveau zit, kan geadviseerd worden tussentijds naar een
klas met een hoger of lager niveau over te stappen (mits er plaats is in die
klas). Dit gaat altijd in overleg met ouders en leerlingen.

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Heeft u
vragen en opmerkingen of is er informatie die van belang is voor het functioneren van uw kind, neem dan contact op met de mentor. Deze neemt ook altijd
contact met u op als uw kind op school niet goed functioneert. Wij vinden het
belangrijk dat ouders en de school goed met elkaar samenwerken en elkaar op
de hoogte houden. E-mail adressen vindt u achterin dit boekje en op onze
website.
Iedere klas heeft ook twee leerling-mentoren uit de bovenbouw. Zij zijn een
extra aanspreekpunt, een bekend gezicht voor de leerlingen en gaan mee op
kamp.

Extra hulp en zorg

In het begeleidingstraject is het belangrijk problemen tijdig te signaleren en
aan te pakken. Onder verantwoordelijkheid van het zorgteam binnen onze
school kunnen we extra zorg inzetten, bijvoorbeeld in onze trajectgroep of door
begeleiding van de leerlingcoach.
We starten (indien nodig en gewenst) hulp/zorg:
• naar aanleiding van een geldige dyslexieverklaring en/of DSM IV-verklaring;
• wanneer een leerling een diagnose heeft;
• nadat er zorgvragen komen van leerlingen, hun ouders/verzorgers en/of de
docenten.

Gymnasium

Leerlingen die het gymnasium volgen, hebben ook 2 lesuren per week Latijn.
Deze lessen volgen ze samen met leerlingen van de Prins Maurits. De lessen
vallen deels tijdens andere lessen.

Mentor- en LOB-lessen

Komend schooljaar hebben de leerlingen niet één, maar twee keer in de week
een mentorles van hun mentor; dit noemen we loopbaanoriëntatie (LOB),
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 sociaalemotionele gebeurtenissen in de klas en van de individuele leerling. Daarnaast
verzorgt iedere vakdocent de begeleiding van het eigen huiswerk.
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Soms is het nodig dat een leerling vanwege (leer)problemen moet worden
getest. Dergelijke testen worden in nauwe samenwerking met het expertisecentrum (ECGO) van het samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee VO
georganiseerd. Denk hierbij aan een signaleringsonderzoek dyslexie of een
niveau onderzoek. Voor uitgebreide informatie verwijzen we u naar ons zorgplan op de website.
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Lestijden

Lesrooster en Magister
In Magister staat na de zomervakantie het lesrooster. Leerlingen en ouders
ontvangen eigen inloggegevens. Het lesrooster wijzigt gedurende het schooljaar regelmatig, onder andere door vakken die maar een half jaar op het rooster
staan en bijvoorbeeld bij vervanging als docenten ziek worden.
In Magister staat nog meer informatie, zoals huiswerk, cijfers en aanwezigheid.

De lestijden zijn op alle dagen gelijk. De pauzes zijn gescheiden voor klas 1 & 2
en de klassen daarboven. Om beter op de bustijden aan te sluiten zijn de tijden
in 2021-2022 anders dan het schooljaar ervoor.

Lesuitval

Het rooster 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. Vanaf het
tweede leerjaar mogen leerlingen het schoolplein in tussenuren verlaten. Als
een docent plotseling (bijvoorbeeld door ziekte) het eerste uur afwezig is,
worden de leerlingen door de betreffende docent op de hoogte gebracht door
middel van een e-mail.

Flexuren

Het eerste lesuur is altijd een flexuur. Flexuren zijn extra lesuren, naast de
reguliere lessen, waarvoor leerlingen zich vrijwillig kunnen inschrijven. Het is
ook mogelijk dat de docent een leerling uitnodigt; dan is er een verplicht
karakter. Flexuren kunnen verbreding, verdieping of ondersteuning voor een
bepaald vak geven. Er is een breed aanbod aan flexuren (in het nieuwe schooljaar te vinden op onze website). Bijvoorbeeld het HOT-flexuur, waar iedere
ochtend in alle rust ‘huiswerk onder toezicht’ gemaakt kan worden, hulp bij
leren-leren, dierverzorging en creatieve flexuren, zoals fotografie en 3D-printen. De inschrijving van flexuren gaat via het Magister account van de leerling.
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Klas 1 en 2

Klas 3 en hoger

1e uur 08.35 – 09.20 = flexuur

1e uur 08.35 – 09.20 = flexuur

2e uur 09.20 – 10.05

2e uur 09.20 – 10.05

pauze 10.05 – 10.20

3e uur 10.05 – 10.50

3e uur 10.20 – 11.05

pauze 10.50 – 11.05

4e uur 11.05 – 11.50

4e uur 11.05 – 11.50

pauze 11.50 – 12.15

5e uur 11.50 – 12.35

5 e uur 12.15 - 13.00

pauze 12.35 – 13.00

6e uur 13.00 – 13.45

6e uur 13.00 – 13.45

7e uur 13.45 – 14.30

7e uur 13.45 – 14.30

pauze 14.30 - 14.40

pauze 14.30 - 14.40

8e uur 14.40 – 15.25

8e uur 14.40 – 15.25

9e uur 15.25 - 16.10

9e uur 15.25 - 16.10

Resultaten en cijfers

U kunt de resultaten en cijfers van uw kind voortdurend volgen in Magister. We
werken met een zogenaamd doorlopend gemiddelde. Aan het eind van het
schooljaar wordt voor elk vak een jaarcijfer gegeven en ontvangt uw zoon/dochter
een overgangsrapport.
De bevorderingsprocedure kunt u vinden op de website van de RGO.
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Informatieavonden ouders

Vlam – De leerlingvereniging

Op maandag 12 september om 19.00 uur nodigen wij u uit voor een ouder
informatieavond, waarbij we u op de RGO hopen te kunnen ontvangen. We
vertellen u over de loop van het schooljaar, verklaren hoe brugklassers nog
moeten leren leren en verschillende vakdocenten leggen u uit hoe u uw kind het
beste bij het schoolwerk kunt begeleiden.

Onze actieve leerlingenvereniging organiseert verschillende activiteiten, zoals
een game- en spelletjesavond, een valentijnsactie en schoolfeesten, zoals de
kerstparty. De Vlam zal ook tijdens het brugklaskamp een gevarieerd avondprogramma verzorgen.

Gymlessen (lichamelijke opvoeding)

Op dinsdag 4 oktober om 19.00 uur nodigen wij u uit voor een uitgebreide
kennismaking met de mentor(en) van uw kind. Zij vertellen hoe de eerste weken
zijn verlopen en wat u en de leerlingen het komende jaar van hen en de RGO
kunnen verwachten

Alle brugklasleerlingen hebben twee keer per week een dubbel lesuur (ook wel
blokuur genoemd) lichamelijke opvoeding. De gymlessen zijn van april tot november buiten op sportveld Concordia en van november tot april binnen in onze
gymzalen. Leerlingen kunnen eventueel een fiets huren bij de concierge om bij
het sportveld te komen (ongeveer 1 km).

LMO: Leerling-Mentor-Ouder gesprekken

Cambridge English
Vanaf de tweede helft van het schooljaar krijgen alle brugklassen lessen Cambridge English naast hun lessen Engels. Bij de Cambridge lessen komen reading,
writing, speaking, listening en ‘use of English’ aan bod. Na een jaar kunnen
leerlingen kiezen of ze hier mee door gaan.

Twee keer per jaar heeft u samen met uw kind en de mentor een gesprek van 20
minuten. Dit LMO-gesprek is een variant van het voortgangsgesprek, waarin de
leerling leert om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het gesprek en voor
zijn/haar ontwikkeling. Dit wordt tijdens de mentorlessen goed voorbereid. Het
is een uitwisseling tussen drie partijen (leerling, school, ouders/verzorgers). Het
gesprek richt zich op de ontwikkeling en begeleiding van de leerling, zowel op
school als thuis.

Regelingen en reglementen

Voor regelingen en reglementen verwijzen we naar de schoolgids van de RGO,
deze zijn te vinden op de website van de school: www.rgomiddelharnis.nl

Brugklaskamp

Al onze brugklassers gaan direct na de herfstvakantie 3 dagen op kamp. We
verblijven in de Klaverweide in Ellemeet. Het kamp staat in het teken van
samenwerken, groepsbinding, sportiviteit en plezier. Theatergroep Roet! geeft
er een voorstelling over pesten en gepest worden. De leerlingmentoren zijn ook
van de partij.
Data: ma 31 oktober t/m wo 2 november of wo 2 t/m vr 4 november.
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Toetsen

Vakdocenten nemen toetsen af in de vorm van so’s (kleine schriftelijke overhoring), repetities, opdrachten en voordrachten. Bij LO (sport) wordt formatief
getoetst,
We sluiten het schooljaar af met een toetsweek. De leerlingen komen dan een of
twee toetsen per dag op school maken en zijn verder lesvrij.
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Kluisjes
Alle leerlingen krijgen voor de periode dat ze op de RGO zitten een kluisje
toegewezen om 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 de sleutel, een kluisje uitsluitend open als 2 euro in
de ‘goede doelen pot’ wordt gestort. Bij verlies kost een nieuwe sleutel 10
euro.

Gedurende de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs nemen we een
landelijke methode-onafhankelijke volgtoets af. Voor de brugklassers is dit rond
de herfstvakantie een nulmeting en in april/mei een volgtoets door middel van
online DIA-toetsen.

Schoolboeken/leermiddelen

Ouders hoeven niet te betalen voor de het leermiddelenpakket en het bestellen
en uitleveren van de boeken wordt verzorgd door Van Dijk Educatie. U ontvangt
binnenkort via de post instructies hoe de leermiddelen te bestellen. De boeken
worden in de vakantie thuis bezorgd. Er zijn ook vakken die alleen gebruik
maken van digitaal lesmateriaal.
De boeken zijn meestal al eerder gebruikt door brugklassers in voorgaande
jaren en zien er daarom niet helemaal vlekkeloos uit. Maak wel direct melding
van beschadigde boeken om een boete aan het einde van het schooljaar te voorkomen. Er moet netjes met de boeken omgegaan worden. Aan het einde van het
schooljaar moeten de boeken op school worden ingeleverd. Vervolgens worden
deze door Van Dijk Educatie gecontroleerd.

Regelingen en reglementen
Voor regelingen en reglementen verwijzen we naar de schoolgids van de
RGO, deze is te vinden op de website van de school: www.rgomiddelharnis.nl.
Financiën

Alle leermiddelen zijn gratis. Wel vraagt de school een vrijwillige bijdrage van 50
euro aan alle ouders voor zaken, zoals de huur van een kluisje, een bijdrage aan
de ouderraad, sportdagen en extra activiteiten, gebruik internet, enz.
Specificaties kunt u vinden op onze website.
Alle brugklassers gaan eind oktober op brugklaskamp. De kosten hiervoor zijn
geraamd op 85 euro. Beide bedragen kunt u betalen via iDeal. U ontvangt hierover bericht.

Chromebook

De leerlingen moeten allemaal beschikken over een chromebook. Deze kunnen
met honderd euro korting en een uitgebreid servicepakket via onze school
worden aangeschaft of geleased bij The Rent Company Easy4u. Via deze link
komt u bij het bestelformulier en aanvullende informatie.

Ziekmelding

Ziekte en afwezigheid van een leerling meldt u ’s morgens voor 08.30 uur telefonisch op 0187 667 710 of per e-mail via absentie@rgomiddelharnis.nl. Een
leerling die op school ziek wordt, meldt zich af bij de pedagogisch conciërge. Na
thuiskomst belt u naar school om de veilige aankomst thuis te bevestigen. Zodra
een leerling weer beter is, moet dit ook worden gemeld.

OV-abonnement

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 informatie.
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ACTIVITEITEN

Lessentabel brugklassen

De RGO is een actieve school en geeft meer mee dan een diploma. Voor het
komende schooljaar staan de volgende activiteiten in de planning (onder voorbehoud).
Excursies - activiteit - project

planning

Introductiedagen

september

Brugklaskamp (3 dagen)

oktober

Anti-pest project RESPECT

tijdens brugklaskamp

WON 3-daagse voor vwo

december

NL & Democratie project

maart

Pats Boem verkeersproject

februari

WereldWijdeWiskundeWedstrijd (Kangoeroe)

maart

Sportdag

april

LESSENTABEL

Nederlands
moderne
Engels
vreemde talen Frans
klassieke talen Latijn¹
zaakvakken
aardrijkskunde
geschiedenis
exacte vakken wiskunde
biologie
kunstvakken
beeldende vorming
muziek
bewegen
lichamelijke oefening
module-uren
Cambridge
ICT-wijs
drama2
programmeren
overig
LOB/mentorles3
Flexuren4

gymnasium
4
3
3
2
2
2
3½
2
2
2
4
½
½
1
½
4
0-5

atheneum
4
3
3

havo
4
3
3

mavo
4
3
3

2
2
3½
2
2
2
4
½
½
1
½
4
0-5

2
2
4
2
2
2
4
½
½
1

2
2
4
2
2
2
4
½
½
1

4
0-5

4
0-5

De gymnasiumleerlingen volgen Latijn tijdens andere lessen.
Vanuit de extra gelden NPO hebben de leerlingen 2x zoveel drama.
3
Vanuit de extra gelden NPO hebben de leerlingen 2 mentorlessen i.p.v. 1.
4
Flexuren: uren waarin de leerling kiest voor de onderwijsbehoefte die hij/zij
nodig heeft in de vorm van verbreding, verdieping of ondersteuning.
1

Musical

juni

Gymnasiumavond voor gymnasiumleerlingen

juni

2

Passende excursies
Culturele brugklasdag

laatste lesdag
15

14
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SCHOOLREGELS

6

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.

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
Voor meer activiteiten en data: www.rgomiddelharnis.nl
Studiedagen
Gedurende het schooljaar zijn er verschillende studiedagen en ontwikkeldagen
voor het personeel van de RGO. De leerlingen zijn op deze dagen lesvrij.
De volgende dagen staan al vast: do 25 augustus vanaf 12.30 uur, wo 14
september 2022, do 1 december 2022, vr 24 februari 2023 en ma 5 juni 2023.
Overige dagen geven wij bij de start van het schooljaar door.

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.
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VAKANTIES
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START VAN HET SCHOOLJAAR, DE EERSTE SCHOOLWEEK

8

Start schooljaar - introductiedagen
Het personeel van de RGO komt de laatse vrijdag in de vakantie bijeen om alles
in gereedheid te brengen om de leerlingen op maandag 30 augustus te ontvangen. De brugklassen starten met twee introductiedagen.

•
•
•
•
•
•

Maandag 22 en dinsdag 23 augustus
De eerste 2 dagen staan in het teken van kennismaken met de RGO, met
klasgenoten en de mentor. We vertellen onze leerlingen van alles over de gang
van zaken op school, het rooster en huiswerk. Ook ontvangen ze hun chromebook en zorgen we dat hierop wifi en leermiddelen geïnstalleerd worden.
Op dinsdag wordt de lunch aangeboden door de oudercommissie (eventuele
dieetwensen graag doorgeven via brtm@rgomiddelharnis.nl).

•
•
•
•

Woensdag 24 augustus
Op woensdag beginnen de echte lessen volgens een vast rooster dat in Magister
staat. Op deze dag hebben de leerlingen dus hun boeken en schriften nodig.
Tijdens de introductiedagen legt de mentor dit allemaal uit.
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LEERMIDDELEN DIE ZELF MOETEN WORDEN AANGESCHAFT

•
•

i

Chromebook: meer informatie
Bestellen boekenpakket bij Van Dijk Educatie (geen kosten), mail volgt.
Eventueel busabonnement: meer informatie
Waterdichte en stevige schooltas
Kaftpapier of flexibele stoffen kaften voor ongeveer 6 boeken
Wenselijk: weekplanners of een papieren agenda (vanwege het plannen
van huiswerk)
Schriften met lijntjes: liefst A4-formaat, ieder vak een eigen schrift
Etui met pennen, (kleur)potloden, schaar en lijmstift
Beeldende vorming: drie penselen (groot, middel, klein) en drie
kwasten(groot, middel, klein). Er kan gewacht worden met aanschaffen tot
na de eerste les beeldende vorming. Potloden 2B en HB.
Lichamelijke Opvoeding (sport): voor de lessen op het veld (de eerste en
laatste 10 lesweken): veldschoenen (voetbalschoenen mag) en sportkleding. Voor de lessen in de zaal: (schone) zaalschoenen en sportkleding.
Wiskunde: rekenmachine TI-30XB of TI-30XS, passer, 2 geodriehoeken, 4
schriften van het formaat A4 met ruitjes van 1 cm bij 1 cm
Biologie: groot schrift met lijntjes (bij biologie gebruik je ook potloden,
liniaal of geodriehoek en een gum).
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BELANGRIJKE CONTACTPERSONEN EN CONTACTGEGEVENS
Teamleider

Magister of administratieve zaken

De teamleider is verantwoordelijk voor de gang van zaken in een leerjaar.
Mevr. C. Derksen derc@rgomiddelharnis.nl

Mevr. N. van Ast
Mevr. M. van Biert
Mevr. L. Vijfhuizen
administratie@rgomiddelharnis.nl
0187 482 777

Brugklasmentor

De brugklasmentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en hun ouders.
• M1a: dhr. W. van Dis | disw@rgomiddelharnis.nl
• M1b: dhr. D. van Dodewaard | ddwd@rgomiddelharnis.nl
• H1up: dhr. G. Huibrechtse mevr. M. Janssen | hbrg@rgomiddelharnis.nl,
jnsm@rgomiddelharnis.nl
• H1a: mevr. J. Vroego p | vrgj@rgomiddelharnis.nl
• H1b: dhr. T. Rutte en mevr. E. Bandstra | rttt@rgomiddelharnis.nl,
bnde@rgomiddelharnis.nl
• H1c: mevr. E. Raijer en mevr. S. de Waal | raje@rgomiddelharnis.nl,
waas@rgomiddelharnis.nl
• A1a: mevr. A. Schreurs en mevr. J. Peeman | srsa@rgomiddelharnis.nl,
pmnj@rgomiddelharnis.nl
• A1b: mevr. E. Vroegindewei | vdwe@rgomiddelharnis.nl

Adres

RGO College
Koningin Julianaweg 54
3241 XC Middelharnis
Tel: 0187 482 777
Website: www.rgomiddelharnis.nl
Instagram: www.instagram.com/rgo_middelharnis
Facebook: www.facebook.com/RGOMiddelharnis
Twitter: www.twitter.com/RGOMiddelharnis
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/r.s.g.-goeree-en-overflakkee

Coördinator onderwijsondersteuning
Mevr. J. de Vos vsje@rgomiddelharnis.nl

Absentie

Melding van afwezigheid bij ziekte, weer beter melden en andere redenen van
afwezigheid.
Pedagogisch conciërge
absentie@rgomiddelharnis.nl
0187 667 710
20
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TOT SLOT
We wensen uw kind nog een paar fijne laatste weken op de basisschool toe en een
heerlijke zomervakantie. We kijken uit naar het nieuwe schooljaar en de nieuwe
brugklassers.
Tot dan!
Colofon
Redactie: Caroline Derksen
Fotografie & vormgeving: Tamara Maliepaard
Juni 2022

Namens het personeel van de RGO,
Caroline Derksen | teamleider brugklassen

RGO College
Koningin Julianaweg 54
3241 XC Middelharnis
Postbus 57
3240 AB Middelharnis
T: 0187 482 777
E: college@rgomiddelharnis.nl
I: www.rgomiddelharnis.nl
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Je groeit op de RGO

Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee
Koningin Julianaweg 54 | 3241 XC Middelharnis
rgomiddelharnis.nl | kon.julianaweg@rgomiddelharnis.nl | tel. 0187 482 777

