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       Nummer 09     31 mei 2021         Ouders                                  Jaargang 2020-2021 

  

Hierbij ontvangt u de negende oudernieuwsbrief (mei) van het schooljaar 2020-2021.  
 

VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 
Agenda klas 1t/m 3 

 

Agenda klas 4 

Datum Activiteit 

Do 10-06 Uitslag tijdvak 1, mentoren bellen leerlingen vanaf 13.30 uur 

Vr 11-06 Aanvraag herkansing/ herprofilering (digitaal) voor 10.00 uur 

Ma 14-06 t/m vr 25-06 Centraal examen, tweede tijdvak 

Vr 02-07 Uitslag centraal examen, tweede tijdvak 

Aanmelden herkansing/ herprofilering tijdvak 3, voor 16.00 uur 

Di 06-06 t/m vr 09-07 Centraal examen, derde tijdvak 

Vr 09-07 en ma 12-07 Diploma-uitreiking tijdvak 1 en tijdvak 2 

Do 15-07 Uitslag centraal examen, derde tijdvak 
 

ONDERWIJS  
Klas 1 t/m 3 weer dagelijks naar school 

We zijn blij dat onze leerlingen vanaf vandaag weer dagelijks naar school kunnen. Afgelopen 

woensdag hebben we u daarvan per brief op de hoogte gesteld. We verwachten het dagelijks volgens 
het reguliere lesrooster onderwijs volgen op school van positieve invloed zal zijn op de 
sociaalemotionele en cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen.  

Vanaf vandaag hoeven leerlingen niet langer 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar te bewaren. 
Wel moet er nog steeds afstand gehouden worden ten opzichte van medewerkers. Om de kans op 

verspreiding van corona binnen de school de laatste weken van het schooljaar zoveel mogelijk te 
beperken zijn de komende weken de volgende maatregelen nog van kracht: 

 Op de gangen en in de aula wordt een mondkapje gedragen. Bij goed weer adviseren we op 
het schoolplein pauze te houden. 

 Handen worden regelmatig gewassen en gedesinfecteerd.  

 Bij mogelijk corona gerelateerde klachten blijf je thuis en laat je testen door de GGD.  

 

We verwachten dat leerlingen naast het mentoruur minimaal 2X per week SWT zullen volgen (meer 
mag natuurlijk altijd).  
 

Centraal examen 

Afgelopen vrijdag werd het centraal examen BTE afgenomen, daarmee zit het eerste tijdvak voor de 
examenkandidaten erop. Ondanks wat aanpassingen en extra maatregelen dit jaar is alles 

organisatorisch prima verlopen. Dit kon mede door de hulp van een aantal ouders. Vrijwel alle 
leerlingen die in tijdvak 1 examen wilden doen, konden dit gelukkig ook doen. Helaas moesten twee 
leerlingen vorige week verstek laten gaan vanwege privéomstandigheden en 

quarantainemaatregelen. Gelukkig is daar in tijdvak 2 alle ruimte voor om dit in te halen. Nu is het 
wachten op de uitslag.  

Datum Activiteit 

Do 10-06 Verkort rooster. ’s Middags vergadering docenten klas 4 

Ma 14-06 Aanvang tijdvak 2 centraal examen, klas 4 

Do 24-06 Start toetsvrije week, klas 1 t/m 3 

Vr 25-06 Verkort rooster, in de middag inhalen gemist werk (klas 1 t/m 3) 

Di 29-06 Verkort rooster, Studiemiddag docenten 

Do 01-07 t/m Wo 07-07 Afsluitende toetsweek, klas 1 t/m 3 

Do 08-07 Herkansing leerjaar 3, inhalen al het nog openstaande werk 

Vr 09-07, Ma 12-07, Di 13-07 Afsluitende activiteit met klas en mentor, klas 1 t/m 3 

Wo 14-07 Rapportvergadering klas 1 t/m 3 

Do 15-07 Revisie vergadering 

Vr 16-07 Ophalen rapporten klas 1 t/m 3 



 

Woord van de week 

In de maand mei zijn twee woorden van de week aan de orde gekomen. Namelijk de woorden ‘het 
verschijnsel’ en ‘bevestigen’.  
 

Sportieve activiteit onderbouw 

In de maand juni zullen we een sociale sportieve activiteit voor de leerlingen van klas 1 en klas 2 
organiseren. We zullen namelijk in de ochtend (tijdens SWT-1 en gedeeltelijk tijdens het eerste 

lesuur) met de klas naar het trampoline park gaan. De leerlingen zullen binnenkort meer informatie 
krijgen over deze activiteit.  
 

Activiteit CKV  

Vanaf maandag hebben we weer volledige klassen op school. Dat komt ook voor het vak CKV 
(Culturele Kunstzinnige Vorming) goed uit, dat alle leerlingen in leerjaar 3 volgen. Aanstaande 
donderdag vindt namelijk de activiteit ‘menselijke bibliotheek’ op school plaats. Dit is een alternatief 

voor de gebedshuizen tour Rotterdam-Zuid, die in verband met corona niet door kon gaan. 
Voorafgaand hebben de leerlingen een gastles gekregen over oordelen, vooroordelen en hoe je een 
gesprek aangaat vanuit een vragende rol. Tijdens de activiteit komen verschillende vertellers met een 
diverse achtergrond aan het woord. De activiteit zal voornamelijk tijdens de CKV-uren plaatsvinden. 

De laatste twee klassen zijn maandag 7 juni aan de beurt. Ter afsluiting van de activiteit maken de 
leerlingen een stop-motion video over hun ervaringen.  
 

ORGANISATIE 
Coronazelftesten 

Afgelopen donderdag zijn coronazelftesten aan de leerlingen uitgedeeld. We hebben u daarover 

afgelopen woensdag per brief geïnformeerd. Tot aan de zomervakantie zullen de leerlingen wekelijks 
twee zelftesten mee naar huis krijgen. Het afnemen van de preventieve zelftesten is vrijwillig. We 
hopen mede met de zelftesten de kans op verspreiding van het coronavirus op onze school te 
kunnen verkleinen en daarmee de continuering van het onderwijs op school te bevorderen.  
 

Inhalen toetsen 

Leerlingen die een toets of SO gemist hebben, kunnen die van maandag t/m donderdag tijdens SWT-1 

inhalen in het SWT-uur van meneer Knetemann. De leerling schrijft zich in voor dit SWT-moment en 
de vakdocent levert de toets aan. Leerlingen die veel toetsen of SO’s in moeten halen, kunnen 
daarvoor het beste een planning maken met behulp van de mentor.  
 

PERSONEEL, LEERLINGEN & OUDERS 
Ouders  

We willen de ouders die de afgelopen week geholpen hebben bij de afname van het centrale examen 
enorm bedanken. Door de hulp van mw. De Man, mw. Van Ballegooien, mw. Van den Broek en mw. 
Azar konden de lessen aan de andere jaarlagen tijdens de grote examens veelal volgens het reguliere 
rooster gecontinueerd worden.  

In de maand juni zal de ouderraad van de Roncalli Mavo opnieuw bij elkaar komen. De (P)MR van de 

Roncalli Mavo zal daar ook bij aanwezig zijn.  

 

Personeel 

Mw. Diehle (Engels) is na de meivakantie na haar zwangerschapsverlof weer aan de slag gegaan. We 

zijn blij dat ze weer helemaal terug is.  

Mw. Zwart (biologie) is gelukkig weer helemaal hersteld en volledig aan het werk.  

Dhr. Jurakic (biologie, wiskunde) is toegevoegd aan het docententeam en zal ons de laatste maanden 
van het schooljaar op verschillende onderdelen ondersteunen. 
 

Leerlingen 

Graag willen we de leerlingen een groot compliment maken voor de flexibiliteit die ze de afgelopen 
periode getoond hebben. Door zich aan de maatregelen te houden is het aantal coronabesmettingen 
op onze school laag gebleven. Daarnaast heeft de alternerende schoolgang en het missen van een 

deel van de klasgenoten de afgelopen periode veel van de leerlingen gevraagd. We zijn blij dat ze na 
lange tijd elkaar allemaal weer kunnen zien en met elkaar op school de les kunnen volgen. 

 

De oudernieuwsbrief van juni zal woensdag 30 juni verschijnen.  

 

Met vriendelijke groet, Gijs Kruit (Locatiedirecteur Roncalli Mavo) 


