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Beste ouders(s), verzorger(s), 

 

 

Gezien een aantal ontwikkelingen vinden we het belangrijk om u tussentijds te informeren. Het 

eerste deel van de mail is van algemene aard, het tweede deel van de mail heeft vooral 

betrekking op ouders en leerlingen van klas 4. Gezien de transparantie in onze manier van 

werken vinden we het wel belangrijk om dit met een ieder te delen.  

 

Onderwijs op afstand / Google hangouts: 

Om leerlingen goed te kunnen volgen is communicatie en contact erg belangrijk. Veel 

docenten en mentoren hebben inmiddels contact gehad met hun leerlingen via ‘google 

hangouts’. Het programma kan gebruikt worden om te communiceren met leerlingen, om 

leerlingen vragen te laten stellen en om op afstand les te geven aan een groep leerlingen. We 

zien dat wanneer er met leerlingen en groepen leerlingen intensiever contact is, de 

thuiswerkopdrachten beter worden gemaakt en er beter zicht is op de voortgang van het 

leerproces. Het zou fijn zijn als u ook uw zoon/dochter stimuleert om gebruik te maken van 

deze mogelijkheid.  

 

Ziek melden: 

Ook in de weken van Onderwijs op Afstand kan uw zoon/dochter ziek zijn en om die reden 

niet toe komen aan het maken van de thuiswerkopdrachten. U kunt uw zoon of dochter dan 

ziekmelden via een e-mailbericht naar: ronca.mavo@roncallimavo.nl  

Indien uw zoon/dochter ziek is en er mogelijk een relatie is met het coronavirus verzoeken wij 

u telefonisch contact met ons op te nemen. Dit kan door op werkdagen telefonisch contact op 

te nemen met de administratie van de Roncalli Mavo (010-4205693).  

 

Recentelijk is ook bij een leerling van de Roncalli Mavo het coronavirus vastgesteld. De 

betreffende leerling zit in leerjaar 4 en verblijft momenteel in quarantaine. (Deze leerling heeft 

niet deelgenomen aan de ski-reis).  

We staan in goed contact met de ouders en hopen natuurlijk van harte op een snel herstel. 

Naar aanleiding van deze besmetting hebben wij contact gehad met de GGD. Zij hadden geen 

aanvullend advies maar benadrukte nogmaals het belang om de richtlijnen zoals deze 

hieronder (onder het kopje organisatie schoolexamen) vermeld staan, te blijven volgen. 

 

Organisatie schoolexamen: 

Aan de scholen is de opdracht gesteld om het traject van de schoolexamens zo goed mogelijk 

doorgang te laten vinden. Ook de Roncalli Mavo zal zich hiervoor, net als u en de leerlingen 

inspannen. In overleg met de vakdocenten en de MR wordt er binnen de kaders van de 

inspectie een dekkend schoolexamen georganiseerd. Onze insteek daarbij is om het aantal 

contactmomenten en het aantal toetsen zoveel mogelijk te beperken. Bij het afnemen van de 

toetsen zullen we ons aan de gestelde richtlijnen van het RIVM houden.  

 Leerlingen of leraren mogen geen verschijnselen van corona vertonen.  

 Mogen geen koorts hebben, niet hoesten of neusverkouden zijn. 

 Er moet 1,5 meter afstand tussen de leerlingen gehouden worden tijdens 

(school)examens.  
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Tijdpad schoolexamen: 

Het inhalen van schoolexamentoetsen vindt plaats van woensdag 25 t/m vrijdag 27 maart, 

volgens een gepersonaliseerd rooster. Leerlingen ontvangen uiterlijk dinsdagochtend (24 

maart) een gepersonaliseerd rooster voor het inhalen van de toetsen.  

 

De toetsweek van klas 4 zal op woensdag 1 april starten en vrijdag 10 april eindigen. Het 

streven hierbij is zo min mogelijk contactmomenten en zo min mogelijk toetsen op een dag. 

Het rooster voor deze aangepaste toetsweek zal uiterlijk vrijdag 27 maart worden 

gecommuniceerd.  

 

Het praktijkexamen tekenen zal in de week van dinsdag 14 april plaatsvinden. Communicatie 

hierover volgt.  

 

Over de herkansingen zal ook nadere berichtgeving volgen.  

 

Aanwezigheid: 

Conform het schrijven van minister Slob, mogen wij verwachten dat leerlingen waarbij er geen 

gezondheidsklachten zijn, deelnemen aan het inhaalmoment, de schoolexamens en het 

praktijkexamen tekenen.  

 

Indien een leerling niet deel kan/mag nemen aan een schoolexamen of aan 

het praktijkexamen tekenen, dan dient hij/zij door een ouder/verzorger telefonisch afgemeld te 

worden bij school.  

 

Let wel; bovenvermelde planning en tijdspad is gezien de huidige stand van zaken de laatste 

mogelijkheid om via het reguliere traject (school) examen te doen dit schooljaar. In afwijkende 

gevallen zal er gezocht moeten worden naar maatwerk binnen de geldende kaders. Een 

doorverwijzing naar het 2e tijdvak van het centraal examen is daarbij niet uitgesloten.  

  

Met vriendelijke groet, 

 

Directie Roncalli Mavo 

 

 

 


