Rotterdam, 23-04-2021

Betreft: Informatiemail

Beste ouder(s),

Middels deze mail willen wij u informeren over een aantal zaken die op dit moment van belang
zijn. In de brief komen de onderwerpen agenda, corona zelftesten, route sociaalemotionele
zorgen en het verschijnen van de nieuwsbrief van april aan de orde. Daarnaast doen wij een
oproep aan ouders die in de gelegenheid zijn om te assisteren rond de afname van het centraal
examen.
Agenda
 Maandag 26 april zullen de klassen 1 t/m 3 werken met een aangepast rooster. Die dag
zullen zij geen lessen volgen, maar zal (in het kader van het Nationaal Programma
Onderwijs) bij alle leerlingen een taaltoets en een rekentoets afgenomen worden. Ouders
zijn hierover apart per brief geïnformeerd.
 Dinsdag 27 april is het Koningsdag. De leerlingen zijn die dag vrij en de school is die dag
gesloten.
 Zaterdag 1 mei start de meivakantie. De meivakantie loopt tot en met zondag 16 mei. Na
de meivakantie zullen de leerlingen van klas 1 t/m 3 (net zoals ze nu gewend zijn) om de
dag fysiek onderwijs op school blijven volgen. Op de dagen dat ze niet op school zijn
nemen ze digitaal deel aan de lessen.
 Op maandag 17 mei start voor de leerlingen van klas 4 de examenperiode.
Corona zelftesten
Deze week hebben wij de door OC&W aangekondigde zelftesten op school mogen ontvangen. De
zelftesten kunnen, na overleg met de GGD en toestemming van ouders, afgenomen worden
indien er een besmetting van het coronavirus is vastgesteld op school en dan alleen bij de
leerlingen die vallen onder overige contacten. (De leerlingen die in nauw contact hebben gestaan
met de persoon waarbij het coronavirus is vastgesteld, dienen namelijk in quarantaine te gaan en
zich officieel te laten testen). Omdat de leerlingen veelal les hebben in verschillende
klassamenstellingen en elkaar tegen kunnen komen op de gang en in de aula, kan bijna iedere
leerling geplaatst worden onder de noemer ‘overige contacten’.
Het afnemen van een zelftest op school wordt dan welhaast ondoenlijk.
Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u van ons een bericht indien er in een klas een
coronabesmetting is geconstateerd. We adviseren u dan vervolgens om uw zoon/dochter de
komende tijd extra in de gaten te houden. Aan die berichtgeving voegen we nu toe dat: ‘Indien
gewenst kan uw zoon/dochter op school een zelftest verkrijgen die thuis afgenomen kan worden’.
De zelftest kan in dat geval opgehaald worden bij de administratie.
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We willen het gebruik van de zelftest dus wel faciliteren maar niet inzetten op school (waar het
onder supervisie en dus in het bijzijn van een medewerker dient te gebeuren).
Route bij sociaalemotionele zorgen
Door de lockdown en het onderwijs op afstand hebben veel leerlingen minder sociale interactie
met elkaar gehad hebben dan ze tot dat moment gewend waren. Dit kan een negatieve invloed
hebben op het sociaalemotionele welbevinden van leerlingen. Leerlingen kunnen niet zo lekker in
hun vel zitten of zelfs somber zijn. Op school hebben we daar sinds de gedeeltelijke opening op 1
maart, extra aandacht voor. Wanneer wij dit signaleren zullen we het gesprek aangaan met de
leerling en zullen we onderzoeken op welke wijze we de leerling kunnen helpen. Het kan ook zijn
dat een leerling thuis signalen afgeeft, die kunnen duiden op problemen rond het
sociaalemotionele welbevinden. U kunt die signalen altijd met de mentor van uw zoon/dochter
bespreken. De mentor zal vervolgens met u bekijken welke hulp we als school kunnen bieden en
als het nodig is de ondersteuningscoördinator inschakelen.
Oproep vrijwilligers surveillanten bij examen
Dit jaar hebben we vanwege de coronamaatregelen meer surveillanten nodig tijdens het examen
dan we doorgaans gewend zijn. Daarnaast willen we de lessen van klas 1 t/m 3 ook tijdens de
examenperiode zoveel mogelijk door laten gaan. Om de combinatie van het bovenstaande
mogelijk te maken zijn we op zoek naar ouders die ons tijdens de examens zouden kunnen
helpen. Dit zou kunnen door te surveilleren in de gang, of gekoppeld aan een docent in de
examenzaal.
De oproep geldt voor de volgende examens op de volgende dagen:
 Maandag 17 mei: 13.30 - 16.00 uur, examen Nederlands
 Dinsdag 18 mei: 13.30 – 16.00 uur, examen wiskunde
 Dinsdag 25 mei: 13.30 – 16.00 uur, examen geschiedenis
 Woensdag 26 mei: 13.30 – 16.00 uur, examen biologie
 Donderdag 27 mei: 13.30 – 16.00 uur, examen Engels
Mocht u op bovenstaande moment(en) in de gelegenheid zijn en bereid zijn om te helpen, dan
kunt u dat per mail doorgeven aan de administratie van de Roncalli Mavo
(ronca.mavo@roncallimavo.nl). Wij zullen vervolgens contact met u opnemen.
Nieuwsbrief
De oudernieuwsbrief van de maand april verschijnt op vrijdag 30 april.

Met hartelijke groet,
Gijs Kruit
Locatiedirecteur
Roncalli Mavo
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