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r o n c a l l i  
g a a t 
e r v o o r !
De Roncalli Mavo is dé school voor jongeren die meer 
willen. Die verder willen komen dan wat makkelijk 
haalbaar is. Die erachter willen komen wat echt bij hen 
past. De Roncalli Mavo leert je te leren en zorgt ervoor 
dat jij het beste uit jezelf haalt. Op de Roncalli Mavo 
leer je dat als je ergens helemaal voor gaat, dat het je 
zal lukken. Op de Roncalli Mavo leg je de beste basis 
om met ambitie, zelfvertrouwen en plezier je toekomst 
tegemoet te gaan. 
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De Roncalli Mavo is een kleinschalige mavo in de Rotterdamse buurt 
Prinsenland. Op de Roncalli Mavo zitten ongeveer 475 leerlingen die 
onderwijs volgen op vmbo-tl niveau. Iedere dag leren we samen met 
de leerlingen in een plezierige, fijne en inspirerende omgeving, waar 
ieder de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. 

Op de Roncalli Mavo bieden we onderwijs dat erop gericht is dat 
iedere leerling een optimale ontwikkeling doormaakt. De Roncalli 
Mavo heeft als doel dat iedere leerling die bij ons start de school na 
vier jaar verlaat met een mavo-diploma of tussentijds opstroomt naar 
de havo. Naast het leren van kennis die belangrijk is om een diploma 
te halen, vinden we het ook belangrijk dat je vaardigheden ontwikkelt 
die in het vervolgonderwijs en je verdere werkende leven goed van 
pas komen. Tevens vinden we het belangrijk dat leerlingen op de 
Roncalli Mavo sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen 
die helpen om goed te functioneren binnen de samenleving. Tot slot 
willen we dat iedere leerling terug kan kijken op een fijne schooltijd. 
Na vier jaar Roncalli Mavo weet je wat je kan, wat je wil en wie je bent.

w a a r  g a a n
w e  v o o r ?
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Modern en flexibel onderwijs
Om het onderwijs zo goed mogelijk aan te bieden, 
heeft de Roncalli Mavo een eigen Flexrooster 
bedacht. Dit is een flexibel lesrooster waarbinnen  
de leerlingen de ruimte hebben om keuzes te maken.  
Naast vaklessen in een verlengde lestijd (80 minuten 
per les) bieden wij onze leerlingen in andere 
lesuren keuze tussen huiswerkuren, vakgerichte 
ondersteuning, studievaardigheden en andere 
begeleidingsvormen. Ook wordt tijdens deze uren 
het Discovery-Programma, dat alle leerlingen in  
de onderbouw volgen, aangeboden. Ons onderwijs 
vindt plaats binnen een digitale leeromgeving, dat 
betekent dat je werkt met de iPad als leermiddel. 

Discover your future!
Met het veelzijdige Discovery-Programma, 
waarbinnen leerlingen hun talenten kunnen 
ontdekken en ontwikkelen kan de Roncalli Mavo met 
trots zeggen dat we gaan voor ‘meer dan onderwijs’!
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Op de Roncalli Mavo hebben we mavo-brugklassen, 
een mavo-kansklas en een havo-kansklas.
Afhankelijk van het advies van de basisschool en 
de toelichting van de basisschool zal je in een klas 
ingedeeld worden die het best bij jou past.

Mavo-brugklassen
In de mavo-brugklassen krijg je onderwijs op vmbo-tl 
niveau. In vier jaar tijd leren we je in doorlopende 
leerlijnen de kennis en vaardigheden aan die je nodig 
hebt om het examen te halen en die van pas komen 
in je verdere leven. Als je in de mavo-klas laat zien 
dat je een extra uitdaging kunt gebruiken, dan kan je 
na één jaar overstappen naar de havo-kansklas. 

Leerlingen die vmbo-tl of vmbo-gl in hun basisschool 
advies hebben, kunnen geplaatst worden in de  
mavo-klas. 

Havo-kansklas
In de havo-kansklas krijg je les op een niveau dat 
aansluit op de havo. Daarnaast sluit het vakkenpakket 
binnen deze route naadloos aan op het vakkenpakket 
van de havo. Wanneer je in het eerste jaar laat zien 
dat je kunt overstappen naar de havo, dan mag 
je deze overstap maken aan het eind van dat jaar. 
Binnen de havo-kansklasroute werken we samen met 
het Emmauscollege. Leerlingen die na het eerste 
jaar nog niet toe zijn aan de overstap, krijgen in het 
tweede jaar nog een kans om dit wel te laten zien.

Leerlingen met een vmbo-tl/ havo advies kunnen 
geplaatst worden in de havo-kansklas. 

Mavo-kansklas
Leerlingen in de mavo-kansklas krijgen les op vmbo-
tl niveau. Daarnaast word je in de mavo-kansklas 
intensief begeleid op het gebied van taal, begrijpend 
lezen en rekenen om aanwezige achterstanden in te 
lopen. Als je in de mavo-kansklas zit, heb je wekelijks 
meer contactmomenten met je mentor. Tijdens deze 
momenten word je extra begeleid in het ontwikkelen 
van studievaardigheden en sociale vaardigheden. 
Na jaar één kunnen de leerlingen instromen in de 
tweede klas mavo. 

De typische mavo-kansklasleerling heeft een 
uitstekende werkhouding en is gemotiveerd om 
een mavo-diploma te halen. De leerling heeft 
(aantoonbare) mavo-capaciteiten, maar heeft  
door omstandigheden een achterstand op één  
of meerdere vaardigheden. 

Naast een kader/tl advies of een tl advies met LWOO 
hechten we grote waarde aan een schriftelijke 
aanbeveling door de leerkracht van de basisschool. 

h e t  b e s t e 
o n d e r w i j s  
v o o r  j o u !
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De aanmeldprocedure wordt op onze  
website roncallimavo.nl nader toegelicht. 
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h e t  f l e x r o o s t e r

Het onderwijs op de Roncalli Mavo is georganiseerd 
in het Flexrooster. Het op de Roncalli Mavo 
bedachte en ontwikkelde Flexrooster biedt 
keuzemogelijkheden en biedt ruimte voor een 
persoonlijke leerruimte.

Rust en regelmaat
Het Flexrooster zorgt voor rust en regelmaat. Je hebt 
iedere dag dezelfde lestijden. Daardoor ben je nooit 
heel vroeg, maar ook nooit heel laat uit. Doordat je 
drie lessen op één dag hebt, hoef je ook maar voor 
drie lessen voorbereidingen te treffen. Na iedere les 
heb je een pauze om even tot rust te komen en je op 
te laden voor de volgende les. Alle vaklessen worden 
gegeven tussen 9.15 uur en 14.05 uur. 

Kies zelf je SWT-uren
Aan het begin en eind van de dag staan SWT-uren 
in het rooster. In het rooster worden wekelijks tien 
momenten aangeboden. Je moet minstens 5 van 
deze momenten benutten, maar mag er ook vaker 
gebruik van maken. Tijdens deze uren werk je onder 
begeleiding van een docent aan je huiswerk. Ook 
kan een docent je extra uitleg (bijles) geven, omdat 
je bijvoorbeeld moeite hebt met een bepaald vak  
of een onderdeel van een vak niet goed begrijpt. 

Je kan tijdens SWT-uren zelf kiezen bij welke docent 
je gaat werken. 

Werk samen aan opdrachten bij HWK
Naast SWT-uren zijn er in de onderbouw HWK-uren. 
In de huiswerkklas (HWK) zit je met je klas bij een 
vaste docent. Tijdens deze uren kan je huiswerk 
maken en daarbij samenwerken met je klasgenoten. 
Daarnaast kan de HWK-docent je helpen met plannen 
en je studievaardigheden aanleren om een vak nog 
beter voor te bereiden. 

Huiswerkarm onderwijs
Door de HWK- en SWT-uren heb je op de Roncalli 
Mavo huiswerkarm onderwijs. Het meeste huiswerk 
kan op school gedaan worden onder begeleiding 
van een docent. In sommige gevallen zal je thuis nog 
wel iets moeten doornemen. 

Extra’s en maatwerk
In de SWT- en HWK-uren aan het eind van de dag 
volg je éénmaal in de week een onderdeel van het 
Discovery-Programma. Daarnaast worden op deze 
momenten trainingen en cursussen aangeboden die 
te maken hebben met je persoonlijke ontwikkeling of 
je leerprestaties te verbeteren. 
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8.30 - 9.10 u SWT SWT SWT SWT SWT

9.15 - 10.35 u les 1 les 1 les 1 les 1 les 1

pauze pauze pauze pauze pauze

10.55 - 12.15 u les 2 les 2 les 2 les 2 les 2

pauze pauze pauze pauze pauze

12.45 - 14.05 u les 3 les 3 les 3 les 3 les 3

pauze pauze pauze pauze pauze

14.20 - 15.00 HWK HWK HWK HWK HWK

15.00 - 15.40 SSWT SWT SWT SWT SWT

HWK = huiswerkklas   SWT = studiewerktijd
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Op de Roncalli Mavo bieden we modern digitaal onderwijs. Als leerling 
van de Roncalli Mavo neem je ’s ochtends iedere dag je iPad mee naar 
school. Daar staan al je digitale lesmethodes op. Een zware tas mee 
naar school nemen of je boeken vergeten is er voor jou dus niet meer 
bij. Op school kun je gebruik maken van het snelle digitale netwerk 
waarmee je toegang hebt tot het internet. Door gebruik te maken van 
de iPad kunnen we lessen actueel en uitdagend houden en je zoveel 
mogelijk op maat bedienen. 

Op de Roncalli Mavo volg je in de brugklas de volgende vakken: 
Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, 
biologie, tekenen, lichamelijke opvoeding, Informatie Technologie, 
Technologie & Toepassing en International Class. In de havo-kansklas 
volgen de leerlingen naast bovenstaande vakken ook Frans. 
In de mavo-kansklas volgen de leerlingen de extra vakken:  
begrijpend lezen en rekenen. 

m o d e r n  d i g i t a a l 
o n d e r w i j s
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Basisprogramma studievaardigheden
Op de Roncalli Mavo bieden we een goed 
basisprogramma waarin je wordt begeleid door je 
mentor op het gebied van het organiseren van je 
schoolwerk, sociale en emotionele ontwikkeling en 
leerstrategieën. Je leert plannen, effectief te leren 
en verstandige keuzes te maken in het kiezen van 
studiewerktijd (SWT). Buiten het basisprogramma zijn 
er ook leerlingen die we middels maatwerk in een 
specifieke ondersteuningsbehoefte ondersteunen. 

Maatwerk in ondersteuning
Op de Roncalli Mavo wordt elke leerling die extra 
ondersteuning nodig heeft extra ondersteuning 
geboden. Op de Roncalli Mavo hebben we 
uitgebreide ervaring in het begeleiden van 
leerlingen met dyslexie en dyscalculie. De school is 
uitgerust met verschillende faciliteiten die in deze 
ondersteuning voorzien. Ook bieden wij, wanneer 
die behoefte er is, cursussen en trainingen aan zoals: 
faalangsttraining, rouwverwerking, rots & water en 
Agressie Regulatie Training. 

In de brugklas testen we iedere leerling op het 
gebied van begrijpend lezen en woordenschat. 
Wanneer er achterstanden geconstateerd worden, 
bieden we ondersteuning om die achterstanden 
in te lopen. Leerlingen die moeite hebben met het 
plannen en structureren van hun schoolwerk worden 
daarbij geholpen tijdens de speciaal daarvoor 
ingerichte SWT+ uren. 

Peerleaders
Op de Roncalli Mavo werken we met peerleaders.  
Dit zijn leerlingen uit de bovenbouw die leerlingen 
uit de onderbouw helpen. Je kan bij een peerleader 
terecht wanneer je moeite hebt met een bepaald vak. 
Maar ook wanneer je een probleem hebt, waarvan je 
niet weet hoe je het op moet lossen. 

r o n c a l l i  m a v o 
g a a t  v o o r 
m a a t w e r k

Wil je vooraf weten of wij de begeleiding en 
ondersteuning kunnen bieden die jij nodig hebt? 
Neem dan alvast contact op met onze 
zorgcoördinator, mevrouw Friederich: 
wefriederich@roncallimavo.nl 13
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Op de Roncalli Mavo gaan we voor modern en digitaal onderwijs, 
waarbij technologische toepassingen zeker niet mogen ontbreken. 
De doorlopende leerlijnen technologie op de Roncalli Mavo zijn: 
Informatie Technologie en Technologie & Toepassing (T&T). Binnen 
deze leerlijnen technologie ontwikkel je op hoog niveau technische 
vaardigheden, die van pas komen in elk beroep.

t e c h n o l o g i e
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i n fo r m a t i e 
t e c h n o l o g i e
IT-toepassingen kom je tegenwoordig overal tegen 
in de samenleving. In vrijwel alle beroepen wordt 
op enige manier gewerkt met computers. Op de 
Roncalli Mavo leg je op het gebied van IT een goede 
basis voor je toekomst. 

Inhoud en vaardigheden
De Roncalli Mavo is uitgerust met twee moderne 
computerlokalen. Bij het vak IT leer je in de 
onderbouw werken met verschillende programma’s, 
zoals Microsoft Office, Google Apps, Indesign, 
Photoshop, Premiere en Muse. Deze programma’s 
gebruik je als hulpmiddel bij het ontwikkelen van 
verschillende vaardigheden.

Zo leer je bij Informatie Technologie gegevens op 
te slaan, te delen, te publiceren en te presenteren. 
Tevens leer je basis programmeervaardigheden en 
digitaal ontwerpen. 

Examenrichtingen
In de bovenbouw kan je het schoolexamenvak 
ITTL kiezen en je verder verdiepen in een van de 
richtingen waar je in de onderbouw kennis mee 
gemaakt hebt. Je ontwikkelt digitale vaardigheden 
die op het MBO en in je verdere werkende leven 
van pas zullen komen. Daarnaast ontwikkel je 
competenties als samenwerken, zelfdiscipline, kritisch 
naar jouw eigen werk kijken en communiceren. 
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Kies je voor de Roncalli Mavo? Dan kies je 
automatisch voor het vak Technologie & Toepassing 
(T&T). Bij dit vak ga je in de onderbouw aan de slag 
met levensechte opdrachten uit de praktijk, waarbij 
technologie altijd en belangrijke rol speelt. 

Projectmatig werken
Bij T&T is een echt bedrijf je opdrachtgever.  
Via projectmatig werken ga jij aan de slag om een 
creatieve technologische oplossing te bedenken 
voor het probleem van jouw opdrachtgever. Bij T&T 
ben je bezig met bedenken, ontwikkelen, proberen, 
testen en nog eens proberen. Net zo lang tot het 

naar jouw zin is. Je leert hierdoor niet alleen een 
hoop praktische technologische vaardigheden, maar 
ontwikkelt ook belangrijke competenties als creatief 
denken, oplossingsgericht werken, samenwerken, 
zelfstandig werken, reflecteren en leidinggeven.  
Stap voor stap los jij het probleem op. De docent  
is hierbij coach en begeleider. 

Zeven werelden van de techniek
De uitdaging die je krijgt valt, binnen een  
van de zeven werelden van de techniek.

t e c h n o l o g i e  
&  t o e p a s s i n g
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 De zeven werelden van de techniek zijn:
• Onze planeet
• Voeding & gezondheid
• Het menselijk lichaam
• Verkeer, transport & ruimtevaart
• Creatief ontwerpen
• Geld & handel
• Wetenschap & ontdekken

Little Bits en veel meer
Tijdens de lessen T&T werk je enkele weken aan 
een project, ofwel in een groep, ofwel alleen. Ook 
wordt er tijdens de lessen gewerkt aan het in de 
vingers krijgen van verschillende technische en 
technologische vaardigheden. We hebben daarvoor 

moderne apparatuur op school zoals: 3D-printers, 
3D-scancomputer, Little Bits en nog veel meer. 
Technologie & Toepassing op de Roncalli Mavo is 
dus supermodern en biedt een manier van onderwijs 
waar jij je hele leven plezier van zult blijven houden. 

Op dit moment wordt er een doorlopende 
leerlijn T&T ontwikkeld, zodat je het vak ook in de 
bovenbouw kan volgen en er examen in kan doen.
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Wereldburgerschap
We leven in een wereld waar mensen door internet 
en globalisering steeds meer met elkaar verbonden 
zijn. Hierdoor komen we meer in aanraking met 
andere culturen, gewoonten en gebruiken. Op de 
Roncalli Mavo vinden we het belangrijk dat je je 
ervan bewust bent dat er meer is buiten Rotterdam 
en buiten Nederland. Dat er een wereld is vol kansen 
en mogelijkheden die jij als wereldburger leert zien 
en benutten. Binnen de International Class van 
de Roncalli Mavo ontwikkel je competenties en 
vaardigheden die je nu en later als wereldburger 
goed van pas komen. 

Binnen de lessen ga je op creatieve en projectmatige 
wijze aan de slag rond maatschappelijke nationale en 
internationale thema’s. Je maakt kennis met andere 
culturen en gebruiken door zelf contact te hebben 
met buitenlandse leerlingen binnen en buiten 

Europa. De International Class werkt samen met 
partnerscholen in onder andere Frankrijk, Duitsland, 
Italië, Griekenland, Letland en Finland. Via internet 
wissel je kennis en ervaringen uit met leerlingen van 
de partnerscholen. Daarnaast zijn er uitwisselingen, 
waarbij je de leerlingen waarmee je online hebt 
samengewerkt in het echt kunt ontmoeten. 

Tijdens de lessen zal je sociaal-maatschappelijke 
vraagstukken bespreken en uitwerken. Je leert je een 
mening te vormen, te debatteren en een standpunt 
in te nemen.

i n t e r n a t i o n a l 
c l a s s
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Op de Roncalli Mavo willen we graag dat je met 
plezier naar school gaat. Dit doen we in de eerste 
plaats door de school een aangename en veilige 
plaats te laten zijn waar je graag bent. Daarnaast 
heerst er op de Roncalli Mavo een klimaat waarin je 
gestimuleerd wordt om je talenten te ontdekken en 
verder te ontwikkelen. 

Discover your future!
Op de Roncalli Mavo krijg je binnen het diverse en 
veelzijdige Discovery-Programma de mogelijkheid om 
je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Drie keer 
per jaar kan jij gedurende een periode van ongeveer 
tien weken een workshop of training rond een bepaald 
thema kiezen. Op deze manier zal je veel interessante 
dingen ontdekken die niet in het basisprogramma 
zitten. De volgende onderdelen maken deel uit van  
het Discovery-Programma →

d i s c o v e r y -
p r o g r a m m a
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•  Wintersport (schaatsen, skiën, snowboarden)
•  Racketsport (squash, tennis, badminton, padel) 
•  Zelfverdediging (boksen, MMA, bootcamp) 
• Schaken 

s p o r t

c u l t u u r
•  Rock tha School (muzikale  

vaardigheden, schoolband)
• De boekenclub
• Griekse taal en cultuur
• Spaanse taal en cultuur
•  Showtime (presenteren en performen) 
• Theater (toneelspelen)

k u n s t
• Portretschilderen 
• Art & Design 

d i g i t a a l
• Ontwerp je droomhuis
• Cloud security
• Robotica
• Fotografie

d i v e r s
• Heel Roncalli bakt
• EHBO
• Primitief koken
• Bouwen, wonen en interieur 
• De Roncalli Tijdreiziger 
• Roncalli’s Labatory 
•  Binnenste buiten (onderzoeken  

met de microscoop)

Door het Discovery-Programma kom je met veel 
verschillende dingen in aanraking. Na iedere 
periode zal je op het onderdeel dat je gevolgd 
hebt reflecteren. Je kijkt terug op wat je geleerd 
hebt, maar denkt tegelijkertijd ook na over je 
toekomst. 

Extra sport op de Roncalli Mavo
In het Discovery-Programma zijn verschillende 
sportonderdelen opgenomen. Deze onderdelen 
bieden samen met de lessen lichamelijk 
opvoeding een goede basis voor het examenvak 
‘lichamelijke opvoeding 2’ dat in de bovenbouw 
gekozen kan worden. Sportieve leerlingen 
die dit examenvak kiezen, kiezen daarmee 
automatisch voor een goede aansluit op de 
MBO-sector zorg, welzijn en sport. 
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Indien je vragen hebt kun je altijd mailen of bellen. 
We staan je graag te woord. Voor algemene vragen 
kan je mailen of bellen naar onze administratie. 
Email: ronca.mavo@roncallimavo.nl
Telefoon: 010-4205693

Ook kun je al je vragen over de school of over het 
eerste leerjaar stellen aan de coördinator van 
leerjaar 1, mevrouw V. Jong.
Email: vjong@roncallimavo.nl 

Vragen met betrekking tot een specifieke 
ondersteuningsbehoefte kunnen gesteld worden  
aan de ondersteuningscoördinator van de  
Roncalli Mavo, mevrouw W. Friederich. 
Email: wefriederich@roncallimavo.nl 

De Roncalli Mavo is zowel op de fiets als met het 
openbaar vervoer (metro, bus) goed bereikbaar. 
Daarnaast is er veel parkeergelegenheid voor de 
school, waardoor halen en brengen met de auto ook 
nooit een probleem is.

contact

bereikbaarheid

roncalli  mavo



2
4

Tattistraat 3-5
3066 CE Rotterdam

010 - 420 56 93
roncallimavo.nl

Woensdag 9 december 2020
13.30 – 15.00 uur

Woensdag 20 januari 2021
13.30 – 15.00 uur

Woensdag 10 februari 2021
13.30 – 15.00 uur

Aanmelden voor proeflessen kan via onze website.

Van december 2020 tot en met februari 
2021 organiseren we op schooldagen 
verschillende rondleidingen voor ouders en 
leerlingen op de Roncalli Mavo. 

Aanmelden voor deze rondleidingen kan via 
onze website roncallimavo.nl.

rondleidingen

proeflessen


