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

TERUGBLIK OKTOBER
Corona De maand oktober ligt inmiddels bijna achter ons. Een maand waarin het aantal coronabesmettingen in
Rotterdam en omgeving behoorlijk toenam. Ook op de Roncalli Mavo kregen we te maken met corona. We hebben u
daar per brief over geïnformeerd. Gelukkig zien we dat leerlingen zich over het algemeen goed aan de maatregelen
houden en dat leerlingen ook bij lichte klachten thuisblijven.
Onderwijs Doordat leerlingen ook met lichte klachten thuisblijven, zat kort voor de herfstvakantie meer dan 10%
van de leerlingen thuis. Deze groep leerlingen kreeg middels Hangouts de mogelijkheid om de les op afstand te
volgen. In de maand oktober draaide ook het Discovery-Programma in de onderbouw op volle toeren. In klas 2
gingen de leerlingen aan de slag met een opdracht rond pesten. Deze opdracht werd samen met buurtwerk
georganiseerd. Daarnaast werden er in de onderbouw testen afgenomen om achterstanden op het gebied van
begrijpend lezen en taal te signaleren.

Schoolfoto In oktober hadden we een week herfstvakantie. Een moment voor iedereen om bij te komen van de
intensieve start van het schooljaar. Na de herfstvakantie kwam de schoolfotograaf langs. Op donderdag 12
november zal de schoolfotograaf nogmaals langskomen om de leerlingen die nog niet op de foto gegaan zijn op de
foto te zetten. Na het tweede fotomoment zullen de foto’s digitaal aan ouders aangeboden worden.

VOORUITBLIK NOVEMBER
Planning
Datum
06-11

12-11
17-11 en 18-11
23-11
23-11

24-11
30-11

Activiteit
De brugklas krijgt gastlessen over het thema discriminatie. De lessen worden
verzorgd door de Anne Frank Stichting. De lessen maken onderdeel uit van de
leerlijn burgerschap.
Inhaalmoment schoolfotograaf.
Afsluitende lessen Discovery-Programma periode 1.
Start toetsvrije week (ter voorbereiding op de toetsweek).
School gesloten voor medewerkers en leerlingen. Er worden werkzaamheden
verricht aan de mechanische ventilatie. Die dag zouden we al werken met een
verkort rooster.
’s Ochtends digitaal les op afstand.
’s Middags lesvrije middag
Digitale ouderavond.
Start toetsweek.

De scholen en beroepenmarkt die gepland stond voor 04-11 kan vanwege de geldende coronamaatregelen niet
doorgaan. De LOB-coördinatoren zijn bezig om een andere manier te bedenken om de leerlingen kennis te laten
maken met het grote aanbod aan vervolgopleidingen.

ONDERWIJS
Discovery-Programma
Eind september is het Discovery-Programma van start gegaan. Leerlingen konden kiezen uit de volgende
onderdelen: ‘Rock tha school’, showtime, Theater, de boekenclub, Art & Design, portretschilderen,
racketsport, ontwerp je droomhuis, cloud security, robotica, fotografie en primitief koken. In de week
van 16 november vinden de afsluitende lessen van de eerste periode plaats. In december kunnen
leerlingen zich inschrijven voor de tweede periode en opnieuw een keuze maken.

Robotica 1

Fotografie

Primitief koken

WFFR
Vrijdag 30 oktober staat de Wildlife Film Festival Rotterdam (WFFR) excursie voor klas 2 en 3 op de planning. In
de ochtend zal klas 2 in filmtheater Cinerama films bekijken en uitleg krijgen van de filmmaker en in de middag
klas 3. Binnen dit project werken de vakken CKV, aardrijkskunde en biologie samen. Er wordt binnen dit project
zowel stilgestaan bij de kunst van het film maken, als bij thema’s die te maken hebben met natuur en
maatschappij.

Campagne tegen pesten met Buurtwerk
Begin oktober is Buurtwerk op de Roncalli langsgekomen om een opdracht rond het thema ‘pesten’ te
introduceren. Voorafgaand aan deze campagne is tijdens de lessen International Class jaar 2 al stilgestaan bij de
negatieve effecten van pestgedrag. Het doel hiervan was om, voorafgaande aan de opdracht van Buurtwerk,
bewustwording te creëren. Donderdag en vrijdag zijn medewerkers van Buurtwerk op school langsgekomen om de
opdracht uit te leggen. De leerlingen gaan in groepjes met behulp van bijvoorbeeld een poster, een filmpje of een
presentatie een campagne ontwikkelen die pesten tegen moet gaan. Over enkele weken zal Buurtwerk terugkomen
op de Roncalli om de verschillende campagnes van de leerlingen te bekijken

Hologrammen

In de les T&T hebben de leerlingen
kennisgemaakt met de techniek achter
hologrammen. Ze hebben ervaren hoe
holgrammen werken, waarvoor ze gebruikt
worden en hoe ze zelf een hologram
kunnen maken. De leerlingen gingen zelf
aan de slag met het bouwen van een hologram voor hun telefoon
en als groepsopdracht moesten zij een hologram met de iPad
maken.

Start SWT+
Voor de herfstvakantie zijn de SWT+ groepen van start gegaan.. De SWT+ lessen zijn gericht op het inlopen van
achterstanden op het gebied van begrijpend lezen en rekenen. Ook zijn er SWT+ groepen waar leerlingen
geholpen worden met het plannen en structuren van schoolwerk. De SWT+ lessen worden gegeven door mevrouw
Van Veldhuizen, mevrouw Mooiman, mevrouw Khawalid en mevrouw Friederich.

Toetsweek
Op maandag 30-11 start de toetsweek voor alle leerlingen. De toetsweek wordt voorafgegaan door een toetsvrije
week, waarin leerlingen zich voor kunnen bereiden op de toetsen. Voor leerlingen die toetsen missen tijdens de
toetsweek zullen we na de toetsweek voldoende gelegenheid bieden om die toetsen in te halen.

Woord van de week
Dit schooljaar is het woord van de week geïntroduceerd. Een woord dat bij verschillende lessen onder de aandacht
gebracht zal worden en in een steeds wisselende context gebruikt zal worden. In de maand oktober zijn de
volgende woorden ‘woord van de week’ geweest. Misschien een idee om de woorden ook thuis in een wisselende
context terug te laten komen.
Datum
5 oktober

Woord
Aanbieden

12 oktober

Aandachtig

26 oktober

Aangezien

Betekenis, (werkwoordsvorm), voorbeeld
1. Geven zonder iets te vragen.
2. Bood aan (vt)– heeft aangeboden (vd).
3. Kan ik je een drankje aanbieden?
1. Met alle aandacht erbij – met belangstelling.
2. Hij luisterde aandachtig naar zijn verhaal.
1. Omdat
2. De les is online gegeven, aangezien (omdat) de docent in
quarantaine zat.

ORGANISATIE
Coronamaatregelen
Op dit moment zijn dit schooljaar in totaal 9 leerlingen positief getest op corona en 1 docent. Van de positief
geteste leerlingen zitten er op dit moment nog 1 thuis. De andere leerlingen zijn gelukkig weer hersteld en volgen
weer onderwijs op school. We hebben geen directe relatie tussen de positief geteste leerlingen kunnen vaststellen.
Aan het begin van het schooljaar zijn we gestart met verschillende maatregelen om de kans op verspreiding van het
coronavirus op school tegen te gaan. De maatregelen zijn met de leerlingen besproken en met u per brief gedeeld.
Op dit moment hanteren we op de Roncalli Mavo de volgende maatregelen:
In het geval van mogelijk aan corona gerelateerde klachten bij leerlingen en docenten thuis en laten zich
testen.
Leerlingen en docenten (en docenten onderling) houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.
Leerlingen ontsmetten regelmatig hun handen (er zijn 12 desinfectiezuilen op verschillende plekken in
de school).
Leerlingen en docenten dragen op de gangen en in de aula een mondkapje of gezichtsmasker wanneer ze
staan of in beweging zijn. Wanneer leerlingen zitten (om bijvoorbeeld te eten) hoeft dit niet.
Tijdens de lessen staan deuren en ramen open. Er worden regelmatig co2 metingen in de lokalen gedaan.
In het belang van elkaars gezondheid en de continuering van het onderwijs gaan we er vanuit dat leerlingen en
collega’s zich aan deze maatregelen houden. Gelukkig zien we dat ouders en medewerkers hier serieus mee
omgaan. Leerlingen en collega’s blijven thuis wanneer ze klachten hebben.
We zien echter ook dat een we een kleine groep leerlingen regelmatig moeten herinneren aan het dragen van een
mondkapje op de gangen. Dit zorgt voor een gevoel van onveiligheid onder medewerkers en leerlingen. Wanneer
we leerlingen hier meerdere keren per dag op aan moeten spreken, zullen we u daarvan per mail op de hoogte
brengen.
Online onderwijs in quarantaine
Ondanks dat we op dit moment ingericht zijn op onderwijs op school, vinden we het belangrijk om het
onderwijsproces van de leerlingen die thuis zitten (maar wel onderwijs kunnen volgen) te continueren. Dit doen we
middels studieplanners en door leerlingen op digitaal deel te laten nemen aan de les.
Een leerling die vanwege de geldende voorschriften thuis moet blijven, maar wel in staat is de les te volgen, doet dat
op de volgende manier:
- Ouders brengen administratie en de mentor op de hoogte.
- De leerling logt bij de start van de les in op ‘Hangouts’.
- De leerling neemt op wanneer er in ‘Hangouts’ wordt gebeld of klikt in ‘Hangouts’ op de link naar ‘Meet’.
- De leerling neemt via ‘Hangouts’ en/of ‘Meet’ op afstand deel aan de les.
Vanaf volgende week is het mogelijk om in Magister de aanwezigheid van leerlingen die online op afstand
deelnemen aan de les te registeren. Iedere docent zal dit vanaf volgende week bijhouden. We verwachten
dat leerlingen die op afstand deel kunnen nemen ook daadwerkelijk digitaal deelnemen aan de les.
Inhalen
Wanneer leerlingen thuiszitten worden er ook toetsen gemist. We vragen leerlingen wanneer ze weer terug zijn op
school een afspraak te maken met de vakdocent om de gemiste toets in te halen. In sommige gevallen moeten er
veel toetsen ingehaald worden. In dat geval kan de leerling samen met de mentor een goede planning maken om
de toetsen in te halen.

Vrijwillige ouderbijdrage
Zoals aangekondigd in de oudernieuwsbrief van september staat sinds begin deze week de vrijwillige ouderbijdrage
klaar in WIS-collect. Voorheen bestond deze bijdrage uit twee onderdelen. Dit jaar is er (in overleg met de MR) voor
gekozen om eenmalig een vrijwillige bijdrage van €150,- te vragen. Binnen de omgeving van WIS-collect kunt u
aangeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid om in termijnen te betalen.
Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig (artikel 27a lid 2 van de WVO). De
bijdrage wordt gebruikt om activiteiten (buiten de reguliere lessen) die bijdragen aan het bereiken van onze
onderwijsdoelen te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn het Discovery-Programma, de diploma-uitreiking in het
Isala theater, de introductie, het project Roncalli in Actie, de International Fair, de cultuurdag, de sportdag, de
survivaldag, schoolfeesten, excursies en de beroepen en scholenmarkt.
Daarnaast worden een aantal collectieve voorzieningen deels vanuit de ouderbijdrage bekostigd. Voorbeelden
hiervan zijn de verbruiksmaterialen bij de vakken BTE, T&T, CKV, NaSk en biologie. Ook het proefwerkpapier,
agenda’s in de onderbouw, de stencilkosten en kopieerkosten worden vanuit de ouderbijdrage bekostigd. Tevens
wordt er een collectieve bijdrage aan het leen-iPad systeem geleverd en wordt er een kluisje aan iedere leerling
beschikbaar gesteld.
Wij vertrouwen er op dat u bereid bent deze vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Mocht u deze bereidheid wel
hebben, maar door bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn hier invulling aan te geven, dan kunt u
contact opnemen met de locatiedirecteur.

Ouderavond
Op dinsdag 24 november staat de ouderavond op de planning. Binnen de geldende coronamaatregelen vinden we
het niet verstandig om deze avond op school plaatst te laten vinden. We zullen deze ouderavond daarom digitaal
vormgeven. Binnenkort kunt u aangeven met welke twee docenten u in gesprek wilt. De gesprekken zullen
vervolgens ingepland worden. 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.

Leerling corvee
Volgende week zal gestart worden met leerling corvee. Per week is een klas hiervoor verantwoordelijk. De mentor
deelt de indeling met de leerlingen. Na de pauze zorgt een kleine groep leerlingen ervoor dat de aula er weer
netjes uitziet. De leerlingen melden zich aan het einde van de pauze bij de conciërge, die de leerlingen vervolgens
instructies geeft. De leerlingen zijn enkele minuten bezig met hun corveedienst. We starten hier volgende week
mee met klas 4.

PERSONEEL, LEERLINGEN & OUDERS
Nieuwe campagne foto’s
Ook dit jaar hebben we weer met een enthousiaste groep leerlingen uit klas 1 en klas 2 foto’s genomen in en om
de school. De foto’s zullen binnenkort gebruikt worden in de nieuwe brochure en op onze website. Hieronder ziet
u alvast een eerste impressie.

Personeel
In de kregen we tot twee keer toe vrolijk nieuws te horen. Mevrouw Van ’t Hoff heeft in de herfstvakantie een
zoon gekregen en meneer Schelfhout een dochter. We wensen mevrouw Van ’t Hoff, meneer Schelfhout en hun
gezinnen veel geluk.

Ouderraad
Afgelopen dinsdagavond heeft het eerste overleg van dit schooljaar met de ouderraad plaatsgevonden. De
ouderraad bestaat dit jaar uit negen enthousiaste betrokken ouders. Tijdens het eerste overleg waren zeven
ouders aanwezig. Op de agenda stonden o.a. de coronamaatregelen (ter preventie en onderwijskundig), de
vrijwillige ouderbijdrage, de evaluatie van de start van het schooljaar en het Discovery-Programma.
Op maandag 7 december komt de ouderraad opnieuw bij elkaar.

De oudernieuwsbrief van november zal op maandag 30 november verschijnen.

Met vriendelijke groet,
Gijs Kruit
Locatiedirecteur
Roncalli Mavo

