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Voorwoord
Voorwoord
Het schooljaar 2018 – 2019 is al weer een aantal weken aan de gang en middels deze nieuwsbrief vertellen we wat
er vanaf de zomervakantie zoal gebeurd is op RSG Simon Vestdijk. Op die manier houden we de lijn kort tussen het
primair- en het voorgezet onderwijs.
Ook dit jaar zijn we als school weer gegroeid, zowel in Harlingen als in Franeker. De start van de eerste klassen was
uitstekend, mede door het goede weer! Omdat de leerlingen allemaal voor de zomervakantie al een aantal middagen
op school zijn geweest, waren ze snel gewend. Voor een aantal leerlingen is er vanaf oktober extra aandacht vanuit
het zgn. doorstroomproject.

Blended Learning
In alle eerste klassen werken de leerlingen met zowel boeken als de iPad. Op die manier bereiden we de leerlingen
voor op een maatschappij welke veel digitale vaardigheid vraagt. Tegelijkertijd merken we dat het werken met
(werk)boek, pen en schrift nog altijd van grote waarde is. We kiezen dus voor een mix -‘blended learning’- en
gebruiken het beste uit beide werelden

Voorlichtingsavonden
Ook dit jaar organiseren we een tweetal grote voorlichtingsavonden voor de hele regio Noordwest Friesland. Hierin
werken we nauw samen met onze collega school de Maritieme Academie. Op woensdag 12 december (locatie: RSG
Simon Vestdijk - Harlingen) en op donderdag 13 december (Locatie: RSG Simon Vestdijk - Franeker) worden deze
avonden georganiseerd. Eerst zal er een algemeen deel verzorgd worden o.a. over de overstap van PO naar VO en
de werking van de Plaatsingswijzer. Daarna is er een keuzeprogramma waarin iedere school zichzelf presenteert.
We stellen het op prijs wanneer jullie de ouders alvast hiervan op de hoogte willen brengen
.

Hulplessen en Werkuur
In de periode tussen zomer – herfst krijgen alle eerste klassen extra lessen studievaardigheden van de eigen mentor.
Het gaat dan om zaken als plannen, huiswerk noteren, samenvattingen maken, woordjes leren e.d. Na de
herfstvakantie bieden we iedere dinsdag - en donderdagmorgen het 1e uur een zgn. hulpuur aan. Leerlingen kunnen
dan, alleen of in kleinere groepjes, extra uitleg krijgen voor een bepaald vak. Ze dienen daarvoor van te voren een
specifieke hulpvraag in. Voor de meeste leerlingen is er ook nog een zgn. werkuur bij de mentor om op vrijdagmiddag
werk af te maken en geholpen te worden bij het plannen. Tenslotte kunnen alle leerlingen op Simon Vestdijk gebruik
maken van de Studie Stilte Uren in de Mediatheek, iedere maandag t/m donderdag van 15.00 – 17.00 uur.
.

Kick off
Alle leerlingen hebben in de eerste school week een zgn. Kick Off activiteit gehad. Samen met de mentoren werd er
dan een aantrekkelijk programma gedraaid, waar het ging om nadere kennismaking, samenwerken en informatie
uitwisseling.
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Voor onze nieuwe brugklassers was er zelfs een programma van dinsdag t/m donderdagavond. Het weer was
uitstekend en leerlingen en docenten hadden er zin in! De afsluiter was de traditionele disco op donderdagavond
voorafgegaan door een onnavolgbare goochelshow. Een fris en actief begin van het nieuwe schooljaar.

Powerclinic
In oktober hebben alle brugklassers een uitgebreide ‘powerclinic’ (Rots en Water training) gehad in aanwezigheid van
hun mentor. Op die manier hadden we direct aandacht voor het welbevinden en de weerbaarheid van de leerlingen.
Wanneer nodig kunnen leerlingen een vervolgcursus doen.

Ouderavonden klas 1 en 2
We vinden samenwerking met onze ouders erg belangrijk. In het kader daarvan zien we terug op twee geslaagde en
goed bezochte ouderavonden klas 1 en 2. Naast het contact met de mentor waren er een tweetal lezingen.
In klas 1 was mevr. Evelyn Verburgh (Mediacoach) aanwezig over het thema Pubers en Internet.
www.vitamine-eef.nl. In klas 2 voerde mevr. Ankie Remijn van www.investereninleren.nl het woord en zij behandelde
het thema: Puberbrein, Plannen en Huiswerk. Ook hier veel nuttige tips, do’s en don’ts. Het is de moeite waard
genoemde websites te bezoeken.

Projecten met Theater ‘Smoar’
Samen met theater Smoar en de gemeente Harlingen zijn er in klas 1, 2 en 3 diverse confronterende jeugd theater
stukken opgevoerd over social media, pesten, sexting, alcohol e.d.
De jongeren werden bijvoorbeeld uitgedaagd om te denken als gepeste, pester en buitenstaander en in spel te laten
zien hoe zij vanuit deze verschillende rollen handelen in verschillende situaties.

Aquazoo
Afgelopen periode gingen alle brugklasleerlingen naar Aquazoo in het kader van het vak Biologie. Een nuttig,
leerzaam en tevens gezellig uitje.

Met vriendelijke groet,
Teamleiders RSG Simon Vestdijk
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