
  NIEUWSBRIEF 
      Nummer 4                        23 december       Ouders                  Jaargang 2022- 2023 

Voor u ligt de vierde oudernieuwsbrief van dit schooljaar. In de deze 
nieuwsbrief blikken we terug op de maand december, kijken we vooruit naar 
de maand januari en is er aandacht voor onderwijs en organisatie.  
 
Vandaag begint de kerstvakantie en de eerste periode van het schooljaar ligt 
inmiddels achter ons. Een periode waarin, in tegenstelling tot vorig 
schooljaar, les gegeven kon worden zonder beperkingen en activiteiten 
volgens planning door konden gaan. We wensen leerlingen en ouders een 
goede kerstvakantie, fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Op maandag 
9 januari hopen we de leerlingen weer uitgerust en in goede gezondheid op 
school te zien.  
 

TERUGBLIK DECEMBER 
December startte met het einde van de eerste toetsweek, gevolgd door drie lesweken. In de eerste 
weken van december waren er veel leerlingen en verschillende docenten afwezig, als gevolg van ziekte. 
Gelukkig zijn veel leerlingen en docenten inmiddels weer opgeknapt. Op donderdag 8 december kwam 
de schoolfotograaf voor de tweede keer dit schooljaar op bezoek. De leerlingen die in de eerste ronde 
nog niet gefotografeerd waren werden op de foto gezet en ook werd er een foto gemaakt van alle 
examenkandidaten. Gisteren zijn het rapport van de eerste periode en de schoolfoto’s uitgedeeld aan 
leerlingen.  
 
Kerstgala 
Gisterenavond stond het kerstgala van de Roncalli Mavo op de planning. Het feest op de avond 
voorafgaande aan de kerstvakantie was goed bezocht. De benedenverdieping was sfeervol aangekleed, 
leerlingen zagen er stijlvol uit en de aula was omgetoverd in een dansvloer. De foto’s geven een kleine 
impressie.  

 
Roncalli in Actie 
Gisteren heeft de projectdag van Roncalli in Actie plaatsgevonden. Deze dag stond in het teken van 
burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid en past volledig binnen de kerstgedachte (het bieden 
van licht en hoop in donkere dagen). De foto’s geven een indruk van deze dag. 
De leerlingen van klas 1 hebben zich ingezet voor de Voedselbank. Met zelf bedachte acties hebben ze 
geld en spullen voor de voedselbank opgehaald. Gisteren hebben de leerlingen de acties aan elkaar 
gepresenteerd. In totaal hebben de leerlingen met hun acties €237,40 ingezameld. Laila, Zahra en 
Chiara (1A) hebben met het maken van cupcakes en brownies en het verkopen daarvan het meeste geld 
opgehaald. In 1B hebben 2 groepjes indruk gemaakt met hun poster en creatieve actie. Het 
groepje Adam, Alan, Kayne, Jayden, zij hebben poffertjes verkocht in School. Ook het groepje 
van Michelle, Chloe, Lola, Laila, Necmiye waren creatief bezig zij hebben verse smoothies gemaakt en 

 



op school verkocht.  Het groepje van Joey had in deze klas met 34,50 het meeste geld opgehaald met 
lege flessen. In 1C hadden Yuvraj, Duko, Deshayro  de beste poster en ook het meest geld opgehaald. 
Dit hebben zij gedaan door lege flessen op te halen.  
De leerlingen van klas 2 hebben zich verdiept in zwerfafval en de plasticsoep. Ze hebben een 
kunstwerk van zwerfafval gemaakt en daarmee een statement gemaakt om bewust om te gaan met 
zwerfafval. 
De leerlingen van klas 3 hebben meegedaan aan de actie ‘Wright for Rights’ van Amnesty International. 
Ook hebben zij een wijkwandeling (Prinsenland) gemaakt. Langs de route was zelfgemaakte Street art 
kunst uitgestald. Dit werd ook door buurtbewoners en gebruikers van het Prinsenpark gewaardeerd.  
De leerlingen van klas 4 hebben zich middels een kerstkaartenactie ingezet voor de ouderen in de wijk.   
 
De activiteiten zijn in alle klassen afgesloten met het gezamenlijk eten van een oliebol en het uitreiken 
van de rapporten.  
 
Paarse Vrijdag 
Op vrijdag 9 december hebben we uitgebreid stilgestaan bij Paarse Vrijdag. Eerder die 
week was daar tijdens de mentorlessen en de gastlessen van de Anne Frank Stichting over 
discriminatie al uitgebreid aandacht aan besteed. Ook werd Paarse Vrijdag middels 

posters in de school aangekondigd. Veel leerlingen en docenten hadden deze 
dag (iets van) paarse kleding aan of droegen een paars armbandje. We vinden 
het belangrijk dat op de Roncalli Mavo iedereen zichzelf kan en mag zijn 
(ongeacht je gender, seksuele voorkeur of afkomst). Door die dag paars te 
dragen willen we daar samen met de leerlingen aandacht aan besteden. Ook 
Buurtwerk was die dag in de aula aanwezig. Bij de stand van Buurwerk konden 
leerlingen paarse armbandjes krijgen, wat lekkers eten en werden er goede 
gesprekken gevoerd.  
 

VOORUITBLIK JANUARI 
Januari is een maand met drie lesweken en minder activiteiten dan de maand december. Hieronder 
staan de activiteiten van de maand januari in chronologische volgorde benoemd.  
 
Agenda januari 

Datum Activiteit Leerjaar 

Vrijdag 23 december t/m zondag 8 januari Kerstvakantie 1 t/m 4 

Dinsdag 10 januari Audit verlening certificering veilige school n.v.t. 

Vrijdag 13 januari Remastered (bezoek expositie klas 4 tekenen) 4 

Dinsdag 17 januari Uitreiking Global Citizen School junior en senior certificaat n.v.t. 

Woensdag 18 januari Openbare proeflessen basisscholen n.v.t. 

Zaterdag 28 januari (10.30 – 15.00 uur) Open dag Roncalli Mavo 1 t/m 4 

 
ONDERWIJS 

Presentatie profielwerkstukken leerjaar 4 
Dinsdag 12 december hebben de leerlingen van klas 4 hun profielwerkstuk 
gepresenteerd. De spanning onder de leerlingen van de examenklas was de hele dag 
voelbaar in de school. Bij de presentaties waren klasgenoten, ouders en een docent 
(tevens beoordelaar) aanwezig. We hebben dit jaar weer veel mooie presentaties gezien. 
Leerlingen hadden zich verdiept in uiteenlopende onderwerpen, zoals het oprichten 
van een bedrijf of vereniging, een aspect van de gezondheidszorg, tot een economisch 
of maatschappelijk vraagstuk. Het was mooi om deze avond trotse leerlingen en 
ouders te zien. We kijken terug op een geslaagde en leerzame avond.  
 

Start Discovery periode 2 
Vorige week gingen de eerste discovery-lessen van periode 2 van start. In de 
tweede periode konden leerlingen zich inschrijven voor enkele nieuwe onderdelen 
die de vorige periode niet in het programma zaten, zoals wintersport, schaken en 
LegoRobotica. De onderdelen Art & Design en oriëntaals koken konden die week 
nog niet starten. Het programma zal na de vakantie op donderdag 12 januari een 
vervolg krijgen. 

 
Remastered BTE klas 4 
Op vrijdag 13 januari zullen de leerlingen van klas 4 die het vak tekenen (BTE) in hun examenpakket 
hebben de expositie Remastered bezoeken. Deze expositie, waarin de oude Hollandse Meesters bewerkt 
zijn door de nieuwe Hollandse Meesters, sluit perfect aan op het examenprogramma van de leerlingen. 
De beste Nederlandse digitale studio’s hebben een nieuwe wereld gecreëerd. Een wereld waarin je 
wordt meegenomen in een optocht van de wonderbaarlijke figuren van Jeroen Bosch, waarin je wordt 

https://remastered.nl/


ondergedompeld in de kleurrijke taferelen van Van Gogh en waarin je kunt dansen op de beat van 
Mondriaans ‘Victorie Boogiewoogie’.  
 
Uitreiking Global Citizen School junior en senior certificaat 
Op dinsdag 17 januari zal het certificaat ‘Global Citizen School junior en senior’ door medewerkers van 
het Nuffic aan de Roncalli Mavo uitgereikt worden. Dhr. Jansen (coördinator International Class) en 
dhr. Kruit (locatiedirecteur) zullen het certificaat officieel in ontvangst nemen. We zijn één van de 
weinige scholen in Nederland en de enige vmbo-school die zowel met het junior als met het senior 
certificaat gecertificeerd is. We hebben dit certificaat verdiend op basis van het programma van 
International Class in de onderbouw en de bovenbouw en zien daarin een mooie erkenning dat we op 
het gebied van wereldburgerschap op de goede weg zijn.  
In januari kunnen leerlingen uit klas 2 zich aanmelden voor een (online) uitwisseling met Franse 
leeftijdsgenoten uit Bergues (Duinkerke). De leerlingen die zich daarvoor aangemeld hebben zullen 
vervolgens in het voorjaar op bezoek gaan in Frankrijk. In januari zullen de leerlingen van klas 2 (en 
hun ouders) hierover een brief ontvangen.  
 
Schaatsen klas 1 
Als afsluiting van de toetsweek zijn de leerlingen van klas 1 na de laatste toets gaan 
schaatsen bij de schaatsbaan van Rotterdam. Een leuke sportieve activiteit om een 
intensieve periode op een ontspannen manier met elkaar af te sluiten.  
 
Jamf School ook voor ouders 
De software van “Jamf” geeft docenten de mogelijkheid om beheertaken op de iPads 
van de leerlingen uit te voeren vanuit hun eigen computer, zonder hulp van de IT-
afdeling. Docenten zijn op deze manier in staat om hun les via apps op de iPads van leerlingen te 
begeleiden. Ook is het mogelijk de iPads tijdens de les te beperken tot enkele apps. Jamf School is niet 
alleen beschikbaar voor docenten, maar ook voor ouders. Ouders kunnen de Jamf Parent app 
installeren, met vergelijkbare functionaliteiten. Op onze website is een handleiding te downloaden, 
waarin staat beschreven hoe deze app werkt. Mocht u vragen hebben over de werking van deze app of 
over het installeren, dan kunt u mailen naar dhr. Knetemann (rnc-ipad@roncallimavo.nl).  
 

ORGANISATIE 

Re-audit verlenging certificering veilige school 
Op dinsdag 10 januari zal de re-audit Veilige School Rotterdam op de Roncalli Mavo plaatsvinden. Het 
College van B&W van de gemeente Rotterdam heeft de ambitie uitgesproken dat alle scholen in het 
voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in staat gesteld moeten 
worden om een veiligheidscertificaat te behalen. De eisen, gesteld aan dit veiligheidscertificaat, zijn 
samen met de scholen ontwikkeld en voldoen ook aan de eisen van de wet- en regelgeving (o.a. 
onderwijsinspectie) op het gebied van sociale veiligheid. Met dit certificaat tonen de scholen en/of 
locaties aan dat zij gestructureerd werk maken van veiligheid in en om de school. Daarnaast kunnen 
scholen dit certificaat op een positieve manier aanwenden bij PR-activiteiten. De geldigheidsduur is 3 
jaar, daarna kan worden vastgesteld door middel van een re-audit of het certificaat kan worden 
verlengd. In de aanpak ligt de nadruk op preventie. Op de dag zelf zal met leerlingen, ouders en 
medewerkers van de school gesproken worden. We gaan de re-audit met vertrouwen tegemoet.  
 
Wintersport Reis 
Na een periode van 3 jaar zal er in 2023 weer een wintersportreis voor de bovenbouw plaatsvinden. 
Deze optionele reis naar Fügen (Zillertal, Oostenrijk) staat van 21 maart t/m 26 maart op de planning. 
De bovenbouw leerlingen (en hun ouders) die zich hebben aangemeld voor de reis hebben hier in 
december nadere informatie over ontvangen. Op donderdag 2 februari zal er een informatieavond over 
de reis georganiseerd worden voor ouders en leerlingen. De uitnodiging voor deze avond volgt in 
januari.   
 
Werkzaamheden school 
In de maand december zijn er verschillende werkzaamheden aan de school verricht. 
Er is een nieuwe ventilatie installatie op het dak van de school geplaatst, die moet 
zorgen voor verse, (en in de zomer) frisse lucht. Ook is er een binnen schilder actief 
geweest in de school, die deuren, posten en muren bijgewerkt heeft. 
Op de bovenverdieping is deze week gestart met het creëren van een nieuw medialab 
tussen de twee IT-lokalen in. Daar komen de verschillende (3D)printers en plotters te 
staan.  
Op het schoolplein zijn stappen gezet richting het creëren van een actief schoolplein. 
Direct naast de aula is een tafeltennis tafel geplaatst, er zijn buiten fitnessapparaten 
geplaatst en er zijn twee pannaveldjes gecreëerd. Ballen, batjes en andere 
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benodigdheden kunnen leerlingen bij de administratie lenen. We verwachten dat dit leerlingen aanzet 
om in de pauze met elkaar actief te bewegen.  
 
Voorlichtingsactiviteiten groep 7 en groep 8 
In januari hebben we verschillende voorlichtingsactiviteiten op de planning staan. We laten dan 
wederom graag zien wat onze school duidelijk, modern en sfeervol maakt. Begin januari zullen we 
leerlingen benaderen om te helpen bij de open dag.  
Ook zijn we op zoek naar één of meerdere ouders die op zaterdag 28 januari een bijdrage zouden 
willen en kunnen leveren. Bent u in de gelegenheid en wilt u een bijdrage leveren, dan kunt u contact 
opnemen met dhr. Kruit.  

 Proeflessen basisschool De Horizon (maandag 16 januari) 
 Algemene proeflessen (woensdag 18 januari) 

 Open dag (28 januari, 10.30 – 15.00 uur) 
 

LEERLINGEN, OUDERS & PERSONEEL 
Pensioen 
Op 31 januari gaat mevrouw Chotkan (wiskunde, onderbouw) met pensioen. Mevrouw Chotkan is bijna 
25 jaar op de Roncalli Mavo werkzaam geweest. We willen mevrouw Chotkan bedanken voor alle 
wiskundelessen die ze in die periode gegeven heeft. Ook heeft ze in die periode in haar rol als mentor 
veel leerlingen bijgestaan.  
We hebben een ervaren vervanger voor mevrouw Chotkan weten te vinden, die op 1 februari zal 
starten. In de volgende nieuwsbrief zullen we de vervanger voorstellen.  
 
Vacature MR-LID (Oudergeleding)  
De deelraad-MR van de Roncalli Mavo is op zoek naar een nieuw MR-lid. Op dit moment bestaat de 
deelraad-MR uit drie leden: 2 docenten en 1 ouder. We zijn nog op zoek naar een enthousiaste ouder 
die mee wil denken over het beleid en de toekomst van onze school. Mocht u interesse hebben voor een 
plek in de deelraad-MR van de Roncalli Mavo, dan willen we u vragen een mail te sturen (voor zondag 
15 januari 20.00 uur) naar het volgende mailadres: RNC-MR@roncallimavo.nl. U kunt voor 
vrijdag 20 januari een reactie van de deelraad-MR terug verwachten.   
 
Bijeenkomst ouderraad 
Op dinsdag 6 december is de ouderraad voor de tweede keer dit schooljaar bijeen 
gekomen. Tijdens de bijeenkomst is de eerste periode van het schooljaar en de 
activiteiten die daarin plaatsvonden geëvalueerd. Het is fijn dat alle activiteiten volgens 
planning door konden gaan. Daarnaast was de algemene indruk dat er in de eerste 
periode vanuit school goed is gecommuniceerd en dat er in de eerste periode zeer weinig 
lesuitval was. Ook werd er vooruit gekeken naar activiteiten die in december en januari op 
de planning staan en is de re-audit veilige school uitvoerig aan de orde gekomen. In het 
nieuwe kalenderjaar (maart) willen de ouders van de ouderraad een activiteit ‘voor 
ouders, door ouders’ organiseren. Het thema van deze activiteit zal te maken hebben met 
sociale en online veiligheid. Dit sluit mooi aan bij de re-audit veilige school. Op dinsdag 
31 januari (19.30 – 21.00 uur) komt de ouderraad wederom samen. Eventuele vragen aan 
de ouderraad kunnen gestuurd worden naar het volgende emailadres: 
ouderraad@roncallimavo.nl.  
 

Op woensdag 1 februari 2023 verschijnt de oudernieuwsbrief van januari.  
 
Met hartelijke groet,   
 
Gijs Kruit  
(Locatiedirecteur, Roncalli Mavo)   
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