Q&A – Rutger Kopland School
Online open dag
Donderdag 11 februari 2021
Hierbij een overzicht van de gestelde vragen tijdens de chatsessie.
Dakpanklassen/gecombineerde klassen
Vraag: Hebben jullie een dakpanklassen? Is er een dakpanklas kb/tl?
Antwoord: We hebben dakplanklassen. Voor Basis/Kader, Kader/TL en TL/Havo.
Vraag: Kun je vakken op verschillende niveaus volgen?
Antwoord: Basis/kader en TL/havo maar dat is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en het
advies van de basisschool. Als je BBL/KLB advies hebt, kun je 2 jaar in Siddeburen naar school.
Vraag: Hoe verloopt de overgang naar bijv. Theda Mansholt?
Antwoord: Eigenlijk gaat dat altijd goed. Je maakt in klas 2 al kennis met het Theda Mansholt
College.

Vragen over de school algemeen
Vraag: basis/kader moet na het tweede jaar naar een andere school?
Antwoord: Alleen de theoretische leerweg(TL was vroeger de mavo) kan hier worden afgemaakt.
Vraag: Hoe groot zijn de klassen?
Antwoord: Klassen zijn niet groter dan 25 leerlingen.
Vraag: hoeveel eerste klassen zijn er?
Antwoord: Op dit moment zijn er twee eerste klassen.
Zitten er veel kinderen op de school?
Antwoord: In totaal zitten er ongeveer 170 leerlingen op school.
Vraag: Hoeveel docenten hebben jullie op school?
Antwoord: Ongeveer 20 docenten.
Vraag: Hoeveel docenten krijg je in de brugklas?
Antwoord: Het verschilt, maar gemiddeld 12 verschillende docenten.

Lestijden
Vraag: Hoe lang duurt een lesuur en tot hoe lang zit je gemiddeld op school?
Antwoord: Een lesuur duurt 45 minuten.

Vraag: Hoe lang duren de lesdagen?
Antwoord: Verschilt per dag, gemiddeld van 8.30 -14.30 uur.

Vakken
Vraag: Welke vakken zijn er in de eerste klas?
Antwoord: Nederlands, Engels, Wiskunde, Techniek, Biologie, Verzorging, Beeldende vorming, Gym,
Levo, Muziek en Keuze WerkTijd (KWT) en mentorles.
Vraag: Wat voor huiswerk krijg je dan zoals praktijk of meer in het boek?
Antwoord: Soms online, sommige in het boek.
Vraag: Hoeveel verschillende vakken zijn er?
Antwoord: Ongeveer 10 vakken.
Vraag: Hoeveel uur keuzewerktijd heb je per week?
Antwoord: Drie uur per week in de eerste klas.
Vraag: Is KWT verplicht, of is dit optioneel?
Antwoord: Verplicht.

Praktijkvakken

Vraag: Wat is de verhouding praktijk - theorie vakken?
Antwoord: 20% is praktijk, de rest is theorie.
Vraag: Doen jullie ook iets met dieren?
Antwoord: In het biologielokaal staat een aquarium.
Vraag: Heb je op jullie school ook kooklessen?
Antwoord: Nee maar wel biologie/verzorging.
Vraag: Hoe vaak hebben ze gym?
Antwoord: Drie uur per week.
Vraag: Is er een vak die te maken heeft met elektronica of robotica?
Antwoord: In ons nieuwe vak Informatietechnologie is dit een onderdeel en in het vak Natuurkunde.
Vraag: Hoe lang duurt de gym?
Antwoord: Elke les duurt 45 minuten.

Boeken en digitale leermiddelen

Vraag: Hoe is de verdeling tussen het gebruik van een laptop en de boeken?
Antwoord: Ongeveer de helft boeken en de helft digitaal.

Vraag: Wordt er veel gebruik gemaakt van digitale lesprogramma's? Of wordt er ook veel uit boeken
gewerkt?
Antwoord: Nu in corona-tijd voornamelijk digitale lesmiddelen maar als je naar school gaat is het een
combinatie van beide.
Vraag: Werken jullie veel digitaal of vooral uit boeken?
Antwoord: Beide, maar voornamelijk boeken.

Mentor

Vraag: Hoe vaak heb je mentorgesprekken?
Antwoord: Normaal gesproken 1x in de week, maar als er iets is kun je ieder moment in de week een
gesprek met je mentor hebben.
Vraag: maar kan een kind ook met persoonlijke dingen komen bij de mentor
Antwoord: zeker!
Vraag: Heb je 4 jaar lang dezelfde mentor?
Antwoord: Nee, meestal twee jaar.
Vraag: Hoe leren jullie kinderen leren en plannen?
Antwoord: In mentorlessen.
Vraag: Wordt er ook gepest?
Antwoord: Soms, maar we proberen er alles aan te doen om het op te lossen!

Begeleiding

Vraag: Als je moeite hebt met een bepaalde vak kun je dan na schooltijd ook hulp krijgen ?
Antwoord: Dat is mogelijk van de vakdocent of een deskundige.
Vraag: Hoe gaan jullie om met kinderen met dyslexie?
Antwoord: De school heeft een dyslexiecoach.
Vraag: Hoe gaan jullie om met leerlingen die op de basisschool net te goed scoorden om in
aanmerking te komen voor een dyslexie test?
Antwoord: Als daar aanleiding voor is kan er hier op school vooronderzoek gedaan worden naar
mogelijk dyslexie.
Vraag: Kunnen jullie ook met kinderen met woedeproblemen om?
Antwoord: Ja, met bijvoorbeeld time-out kaarten of begeleiding.
Vraag: Hoe zijn jullie voorbereid op eventuele achterstanden die groep 8érs hebben opgelopen door
dit Corona jaar?
Antwoord: Indien nodig krijgen de leerlingen extra lessen

Digitaal
Vraag: Werken jullie ook met IT'S Learning?
Antwoord: Nee, er wordt gewerkt met studiewijzers in Magister.

Reizen van en naar school

Vraag: Is er ook een busverbinding van Appingedam naar Siddeburen?
Antwoord: Zeker, er is een regelmatige busverbinding en de bus stopt op 5 minuten loopafstand van
de school.

Introductie

Vraag: Hoe ziet de introductie aan het begin van de eerste klas eruit?
Antwoord: Er is een activiteiten programma waar de nadruk ligt op kennismaken met de school en
klasgenootjes. Info volgt voor de zomervakantie.

Aanmelden

Vraag: Is er nog een deadline voor het aanmelden voor komend schooljaar?
Antwoord: Voor 15 maart aanmelden. Het formulier vind je op de website
www.rutgerkoplandschool.nl/aanmelden

