
  NIEUWSBRIEF  

       Nummer 06     19 februari 2021          Ouders                           Jaargang 2020-2021 

  

Hierbij ontvangt u de zesde oudernieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.  

 

TERUGBLIK FEBRUARI 
We kijken terug op een winterse februarimaand. De tweede maand waarin de leerlingen van klas 1t/m3 onderwijs 
op afstand moesten volgen. De leerlingen van klas 4 kwamen wel ‘gewoon’ hun lessen op school volgen. In de 
maand februari hebben ook de LOB-voorlichtingsavonden voor ouders van klas 2, 3 & 4 plaatsgevonden en was er 
een Valentijnsactie om de leerlingen in deze moeilijke tijd een hart onder de riem te steken. We kijken uit naar het 
moment dat we alle leerlingen weer op school mogen ontvangen.  

 

VOORUITBLIK MAART 
Agenda maart  

Datum Activiteit Leerjaar 

Do 11-03 Verkort lesrooster, vergadermiddag docenten.  1 t/m 4 

Ma 15-03 Start toetsvrije week (klas 1 en 2, ovb) 1 t/m 4 

Wo 17-03 Ouderavond (10 minutengesprekken)  1 t/m 4 

Ma 22-03  Start toetsweek (klas 1 en 2, ovb)  1 t/m 4 

Di 23-03 LMC-personeelsdag (lesvrije dag leerlingen)  1 t/m 4 

Wo 31-03 Voorlichting vakkenpakketkeuze klas 1 Klas 1 

Do 01-04 Deadline doorgeven herkansingen leerjaar 4 Klas 4 

Vr 02-04 Goede vrijdag en start Paasweekend, leerlingen lesvrij 1 t/m 4 

De toetsvrije week en de toetsweek die ook voor de onderbouw in maart gepland staan, zijn onder voorbehoud. Eventuele doorgang 

is afhankelijk van de nieuwe richtlijnen voor het voortgezet onderwijs die op dinsdag 23-02 worden verkondigd.  

 

Onderwijs in maart 
De verwachting is dat we tijdens de beoogde persconferentie op 23 februari meer te horen krijgen over wat kan en 
wat mag in het voortgezet onderwijs vanaf 1 maart. We hebben inmiddels drie scenario’s klaar liggen zodat we dan 
snel kunnen schakelen en u (en de leerlingen) tijdig kunnen informeren. (We verwachten overigens sowieso niet dat 
de scholen, zonder restricties weer volledig open zullen gaan).  

 

ONDERWIJS  
Examen update 
Vrijdag 12 februari kregen we van minister Slob meer informatie over de centrale examens in 2021. Er was al 
besloten dat er dit jaar drie tijdvakken zijn in plaats van twee. De leerlingen kunnen, indien dat echt nodig is, 
gespreid examen doen. Ook krijgen de examenkandidaten een extra herkansingsmogelijkheid (twee in plaats van 
één). Deze herkansingen kunnen zowel in tijdvak 2 als in tijdvak 3 afgenomen worden. Tijdvak 1 is van 17 mei 
t/m 28 mei; uitslag 10 juni. Tijdvak 2 is van 14 t/m 25 juni; uitslag 2 juli. Tijdvak 3 is van 6 t/m 9 juli; uitslag 15 
juli.  

Als extra maatregel, om de slaagkans te vergroten, werd aangekondigd dat de kandidaten één vak buiten 
beschouwing mogen laten. Dat vak telt dan niet mee bij de zak-slaagregeling. Dit vak mag niet het vak Nederlands 
zijn, dat wordt gezien als een kernvak. Let op, het behaalde cijfer dat je haalt voor het vak dat je buiten 
beschouwing laat, komt wel op je cijferlijst. De optie om een vak (niet zijnde Nederlands) buiten beschouwing te 

houden kan pas ingezet worden nadat er een compleet examen is afgelegd. Wij adviseren dan ook dringend om 
deze optie te zien als een escapemogelijkheid die je achteraf benut en niet als eentje waar je nu al op anticipeert. 
Oftewel, blijf voor alle vakken gemotiveerd en ga daarbij voor de hoogst mogelijke score. 

(Zodra de nieuwe examenregeling helemaal is uitgewerkt en door het ministerie gepubliceerd is, zullen wij deze met 
u delen).  

 

Voorlichtingsavonden LOB 
In de maand februari hebben verschillende digitale LOB-voorlichtingsavonden voor ouders plaatsgevonden. 
Meneer Schelfhout en mevrouw De Bruijn (decanen) hebben de avonden gepresenteerd. De voorlichtingsavonden 
van klas 2 en klas 3 stonden in het teken van de vakkenpakketkeuze. De voorlichtingsavond voor ouders van klas 
4 stond in het teken van de doorstroom naar mbo en havo. Bij deze avond namen ook het Emmauscollege en het 
Albeda College een deel van de voorlichting voor hun rekening. De presentaties zijn terug te lezen op de website, 
op de LOB-pagina. Leerlingen van klas 2 en 3 dienen hun pakketkeuze uiterlijk vrijdag 19 maart door te geven. 
Vragen met betrekking rond de vakkenpakketkeuze kunnen gesteld worden aan de decanen van de Roncalli Mavo, 
de heer Schelfhout en mevrouw De Bruijn.  

Op woensdag 31 maart staat de LOB-voorlichtingsavond voor ouders van klas 1 op de planning.  

 

https://www.roncallimavo.nl/leerlingen/lob/


Havo-kansklas 
Aan het eind van ieder schooljaar maken verschillende leerlingen uit de havo-kansklas de overstap naar havo-2 of 
havo-3. Deze week hebben we de procedure en het tijdpad omtrent de overstap gedeeld met ouders van de havo-
kansklas leerlingen. De mentoren van de havo-kansklas zullen de procedure en het tijdpad met de leerlingen 

bespreken. In verband met de bijzondere omstandigheden van dit schooljaar hebben we een aanvullende 
mogelijkheid aan de reguliere procedure toegevoegd. We gaan er vanuit dat alle havo-kansklas leerlingen volgend 
schooljaar onderwijs kunnen volgen op het niveau dat bij hen past.   

 

Digitale uitwisseling Life-project 
De LIFE-uitwisseling is in volle gang. De leerlingen wisselen digitaal uit met 
Finland, Estland, Griekenland en Duitsland. Ze vertellen elkaar over hoe het 
schoolleven nu in de Corona-tijd is. Daarnaast werken ze aan opdrachten rond 

het boek ‘A hundred Hours of Night’. In de Padlet is te zien dat de leerlingen 
scenes uit het boek nagespeeld hebben. Verder zijn er gerechten uit het boek 
nagemaakt en is daar per land een eigen tintje aangegeven. Ook hebben de 
leerlingen in internationale groepjes een review gemaakt over het boek. Tot 
slot hebben ze een aanzet gemaakt tot een filmscenario. De film zal later in 
het schooljaar in de verschillende landen worden opgenomen. De leerlingen 
zijn heel enthousiast en vinden het fijn om in contact te zijn met de leerlingen 
uit de andere landen. Het resultaat van alle opdrachten is in de volgende 

Padlet te zien.  

 

Woord van de week 
Ook in februari werd er bij de verschillende lessen impliciet en expliciet stilgestaan bij het ‘woord van de week’. In 
de maand februari betrof dit de woorden behoorlijk, beletten en beredeneren.  

 

Verdwijnkunst challenge CKV 

De afgelopen weken hebben de leerlingen van klas 3 tijdens de CKV-lessen veel foto’s moeten maken, gekoppeld 
aan het thema identiteit en leefstijl. Ook hebben de leerlingen meegedaan aan de ‘verdwijnkunst challenge’ van 
WIRED Rotterdam https://www.instagram.com/wiredrotterdam/. Hieronder ziet u enkele zeer geslaagde 
resultaten.  
 

 

ORGANISATIE  
Ouderavond woensdag 17 maart 
Op woensdag 17 maart staat de tweede ouderavond van dit schooljaar op de planning. Voorafgaande aan deze 
avond kunnen ouders twee gesprekken aanvragen met vakdocenten of de mentor. We verwachten dat naast 
ouders en de docent ook de leerling bij het gesprek aanwezig is. Net als in november zullen deze gesprekken 
digitaal plaatsvinden. Op het tijdstip waarop u een afspraak heeft zal de docent contact met u opnemen via 
Hangouts. Dat kan met het Roncalli.nu account van uw kind. U kunt dan samen met uw kind videobellen met de 
docent. De week na de voorjaarsvakantie zult u een uitnodiging ontvangen voor deze avond.  

 

Leerling en ouder tevredenheidsonderzoeken 
Jaarlijks wordt op de Roncalli Mavo het tevredenheidsonderzoek uitgezet onder ouders en onder leerlingen. 
Middels een gevalideerde enquête meten we de tevredenheid. Dit levert voor ons waardevolle informatie op die we 
bijvoorbeeld mee kunnen nemen in beleidskeuzes. We zullen de enquêtes in maart uitzetten. We waarderen het 
wanneer u uw medewerking aan dit onderzoek wilt verlenen.  

 

PERSONEEL, LEERLINGEN & OUDERS 
Winterfotowedstrijd  
In de maand februari kregen we te maken met winterse omstandigheden. Sinds lange tijd kregen we weer te maken 

met serieuze sneeuw in de straten en ijs op de sloten. Dit zorgde naast de nodige sneeuw en ijspret ook voor mooie 

wintertaferelen. Middels een fotowedstrijd hebben we leerlingen en docenten uitgedaagd om de mooiste taferelen 

vast te leggen en in de sturen naar foto@roncalli.nu. Dit insturen kan nog tot aanstaande woensdag. De jury zal 

vervolgens de foto’s bekijken en een winnaar kiezen.  

 

https://expcf.padletcdn.com/95c141dfb5fbd75d09ea82b22b04a3f7f8b7c6d7/png?cd=filename%3Dpadlet-jjw05zb245ngovd3.png&delay=2500&full_page=true&height=17628&url=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fijansen9%2Fjjw05zb245ngovd3%3Flast_updated%3D1613650636%26locale%3Dnl%26read_only%3D1%26screenshot%3D1%26timezone%3DEtc%252FUTC%26token%3DQkFoN0NFa2lCMmxrQmpvR1JWUnBCT2dZTlFaSklncHlhV2RvZEFZN0FGUnBCa2tpREdWNGNHbHlaWE1HT3dCVVZUb2dRV04wYVhabFUzVndjRzl5ZERvNlZHbHRaVmRwZEdoYWIyNWxXd2hKZFRvSlZHbHRaUTFNUmg3QWRra0RjUWs2RFc1aGJtOWZiblZ0YVFJOEFUb05ibUZ1YjE5a1pXNXBCam9OYzNWaWJXbGpjbThpQnpGZ09nbDZiMjVsU1NJSVZWUkRCanNBUmtraUNGVlVRd1k3QUZSQURRPT0tLTYzYmU3ODM4NDljZGU1YjQzNTc2NzM4MGQ5YTk4NjY3OTkxNTA5Mzg-&width=2288
https://www.instagram.com/wiredrotterdam/
mailto:foto@roncalli.nu


Bijeenkomst ouderraad 
Op maandag 8 februari is de ouderraad van de Roncalli Mavo volgens planning digitaal bijeengekomen. We hebben 
gesproken over het digitale onderwijs op afstand, over de LOB-voorlichtingsavonden en over het aanmaken van 
een emailadres voor de ouderraad. Binnenkort zullen we voor de ouderraad een mailadres aanmaken en delen op 

de website. Via dit mailadres kunnen ouders vragen en agendapunten inbrengen, die we binnen de ouderraad 
zullen bespreken. De volgende bijeenkomst staat maandag 19 april op de planning.  

 

Valentijnsactie 
De activiteitencommissie van de Roncalli Mavo heeft de week voor Valentijn onder aanvoering van mevrouw 

Hoogenboom en meneer Nowee een actie opgezet om de leerlingen in deze moeilijke tijd een hart onder de riem 
te steken. De leerlingen van klas 4 hebben een attentie op school gekregen en de leerlingen van klas 1t/m3 hebben 
een attentie via de post op hun huisadres ontvangen. Ook konden leerlingen zoals gebruikelijk iets leuks voor 
elkaar bestellen. Dit jaar geen roos, maar heel toepasselijk een mondkapje voorzien van hartjes. Natuurlijk 
konden de leerlingen voor elkaar daarbij ook een (soms geheime of cryptische) boodschap achterlaten. Ook deze 
persoonlijke boodschappen zijn naar het huisadres verstuurd.  

 

Digitale thema-ouderavonden Youz 
Stichting Youz en de gemeente Rotterdam hebben ons gevraagd het onderstaande met u te delen.  

 

Het leven is in een korte tijd veel veranderd, voor iedereen vraagt dit flexibiliteit en creativiteit. Dit kan soms 

zorgen voor spanningen en verveling en mogelijk andere uitvluchten zoals middelen of veel gamen. 
Om ouders meer te informeren organiseert Youz verslavingszorg in samenwerking met scholen, 
samenwerkingspartner en de gemeente online ouderavonden. U kunt hier gratis aan deelnemen. Er zijn vier 
verschillende thema avonden: 

 Het puberbrein en opvoedtips 

 Alcohol, lachgas en energydrink 

 Tabak, waterpijp en cannabis 

 Gamen & social media 

 
Via het volgende formulier kunt u zich aanmelden voor het thema naar keuze. Bent u geïnteresseerd in meerdere 
thema’s dan kunt u zich daarvoor aanmelden. Aanmelden? Klik hier! 

 

Youz is beschikbaar voor vragen en advies. Op www.puberenco.nl kunt u meer informatie vinden over diverse 
middelen zoals: alcohol, roken, drugs, gokken en gamen.  

Ook vindt u hier tips over onderwerpen als opgroeiende tieners en groepsdruk. Het kan zijn dat u een specifieke 
vraag heeft of een situatie wilt voorleggen. Dan mag u altijd contact met ons opnemen. 

Dit kunt u doen via de chat of door een mail te sturen naar preventie@youz.nl Bij de chat is er een 

preventiemedewerker actief, welke deskundig is op het gebied van deze vraagstukken. 

  

Voor jongeren is er ook een website waar zij terecht kunnen, namelijk; www.maakjekeus.nl. Zij kunnen ook de 
chat functie gebruiken voor vragen en/of advies. 

 

Personeel 
We feliciteren mevrouw Diehle met de geboorte van haar dochter Lily Jane.  

 

Leerlingen 
Voor veel leerlingen is dit een moeilijke tijd. Ze missen het contact en de interactie met elkaar en missen de 
dynamiek van de school. We hebben bewondering voor de wijze waarop veel leerlingen met de huidige 
omstandigheden omgaan. Aan de andere kant zien we na 8 weken thuiszitten en het volgen van online-lessen dat 
bij sommige leerlingen de motivatie logischerwijs aan het afnemen is. We zien net als de leerlingen uit naar het 
moment dat we alle leerlingen weer in de school mogen ontvangen en we elkaar weer live kunnen zien en 
spreken.  

We wensen alle leerlingen een fijne en welverdiende vakantie! 

 

De oudernieuwsbrief van maart zal op donderdag 1 april verschijnen.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Gijs Kruit  

Locatiedirecteur  

Roncalli Mavo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXMy0Q1hbIOgPGKTDXch6AdqKWeDVT7VmxJU0hPdE4ToWByw/viewform
http://www.puberenco.nl/
mailto:preventie@youz.nl
http://www.maakjekeus.nl/

