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Hierbij ontvangt u de zevende oudernieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020. Een bijzondere brief die, hoe kan 
het ook anders, voor een groot deel in het teken staat van het Coronavirus en alle effecten die het heeft op het 
onderwijs en onze schoolorganisatie.  

 

TERUGBLIK MAART 
Begin maart 
De eerste twee weken van maart verliepen nog redelijk ‘normaal’. Er waren reguliere lessen en leerlingen waren 
zich intensief aan het voorbereiden op de toetsweek. Alle toetsen lagen klaar om afgenomen te worden en het 
surveillanterooster voor docenten was ook al af. Op dinsdag 10 maart kon de door de ouderraad georganiseerde 
thema-avond ‘voor ouders, door ouders’ met in achtneming van enkele verscherpte hygiënische maatregelen 
gewoon doorgaan en vertrokken de leerlingen van klas 3 en 4 die op wintersportreis gingen die dag richting 
Oostenrijk. In de loop van de tweede week begonnen echter de omstandigheden te veranderen. Er werd besloten 
om de reis naar Finland die voor een aantal leerlingen van de International Class voor 15 maart op de planning 
stond niet door te laten gaan en er werd besloten om het bezoek van leerlingen uit Italië die 1 april op de Roncalli 

langs zouden komen uit te stellen.  

 

Ingrijpende maatregelen 
Op zondag 15 maart, toen de wintersportleerlingen in goede gezondheid terugkwamen uit Oostenrijk, veranderde 

er veel. Die dag werd duidelijk dat de scholen in ieder geval tot 6 april gesloten zouden worden. Inmiddels weten 
we dat dit is aangepast tot 28 april en vanwege de meivakantie is dit, na overleg met het bestuur, verlengd tot 6 
mei (met uitzondering van de examenkandidaten; daar geldt de aanvullende maatregel van minister Slob).  

Wij zijn maandag 16 maart direct aan de slag gegaan met het vormgeven van ‘onderwijs op afstand’. Per vak 
werden thuiswerkopdrachten in Magister geplaatst en gingen docenten en leerlingen aan de slag met google 
hangouts. Niet alleen een uitdaging voor ons om hier vorm aan te geven, maar vooral ook een uitdaging voor onze 
leerlingen en ouders om hier een weg in te vinden. Want natuurlijk gaat dat niet allemaal vlekkeloos. Toch ben ik 
onder de indruk geraakt van alle inzet, creativiteit en energie die er vrijkomt. We hebben elkaar in zo’n nieuwe 
situatie meer dan anders nodig. Dank voor jullie support daarbij en nu alvast een compliment voor onze 
leerlingen en ouders. 

Dinsdag 24 maart kwam het bericht dat de eindexamens dit jaar geen doorgang zullen vinden. Een ingrijpend 
besluit, waarmee onze planning van de afname van het schoolexamen weer aangepast moest worden. Ook werd er 
een overzicht gemaakt waarin de contact en lesmomenten met docenten en mentor per klas zichtbaar werden. 

 
PLANNING & VOORUITBLIK APRIL 
Onderwijs op afstand 
Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat de scholen tot 28 april (voor de Roncalli dus 6 mei) gesloten blijven. (met 
uitzondering van de examenkandidaten die wel in de gelegenheid gesteld moeten worden om hun 
schoolexamendossier goed af te ronden).  
Langer dicht betekent ook langer ‘onderwijs op afstand’. In maart zijn we gestart met het bieden van 
thuiswerkopdrachten en contactmomenten tussen leerlingen en docenten middels google hangouts. Het 
uitgangspunt was daarbij het continueren van de voortgang van het leerproces en het in standhouden van 
contacten tussen leerlingen en docenten. Intussen, nu de situatie langer voortduurt is het aanbieden van 
digitale lessen middels hangouts, daaraan toegevoegd. We ervaren dat nog niet alle leerlingen optimaal 

gebruik maken van de hangout-momenten. We adviseren leerlingen om dit wel te doen. Tevens monitoren 
docenten de voortgang van leerlingen op afstand en geven feedback op schoolwerk. Docenten informeren 
ouders wanneer leerlingen niet de inspanningen leveren die van hen wordt verwacht en er niet voldoende 
vorderingen worden gemaakt. De komende twee weken zullen we het digitale onderwijs middels magister en 
hangouts continueren en waar mogelijk verbeteren. Het is een proces, dat nog steeds volop in ontwikkeling is. 
Door de afname van inhaaltoetsen in klas 4 kan het voorkomen dat hangout-momenten de komende twee weken 
verplaatst zullen worden.  

 

Cijfers en voortgang leerjaar 1,2 & 3 
Met de maatregel om de scholen dicht te houden tot 6 mei (voor leerjaar 1,2 en 3 op de Roncalli Mavo), ontstaan 
er natuurlijk vragen over het huidige cijferbeeld in periode 2, het niet doorgaan van de toetsweek en de 
bevorderingssystematiek naar het volgende leerjaar. Het cijferbeeld in periode 2 is op dit moment namelijk nog 

verre van compleet. Net als andere scholen beraden wij ons over hoe wij hier op een juiste manier invulling aan 
moeten geven. Het ligt voor de hand dat de eerder behaalde resultaten, de ingeleverde opdrachten tijdens ‘de 
periode van onderwijs op afstand’, de actieve deelname aan hangout-momenten en de mogelijk toekomstige 
toetsen hierbij een rol gaan spelen. De situatie na 6 mei en de kaders vanuit de overheid zullen in grote mate 
bepalen welke invulling we hier op de Ronalli Mavo aan zullen gaan geven. Wanneer wij hier een besluit over 
genomen hebben, zullen we hierover communiceren.  



 

Tijdpad afronding PTA-klas 4 
Op dit moment wordt door leerlingen en docenten hard gewerkt om het schoolexamen af te ronden. Leerlingen 
zijn druk bezig met het voorbereiden van SE-toetsen en worden daarin door vakdocenten en mentoren begeleid 
middels Magister en Hangout. Om het volledige examendossier op orde te krijgen zullen er nog inhaaltoetsen, 
toetsweektoetsen en herkansingen gemaakt worden.  
 

Inhaaltoetsen 

In de periode van 6 april t/m 17 april zijn er inhaaltoetsen gepland om het schoolexamendossier op orde te 
krijgen. Dat betekent dat alle PTA-toetsen, met uitzondering van de toetsweektoetsen, gemaakt moeten zijn. Alle 
examenkandidaten waarbij nog toetsen ‘open’ stonden, hebben inmiddels een persoonlijk inhaalrooster 
ontvangen. Ook is daarbij het ‘protocol voor het afnemen van SE-toetsen’ in Coronatijd’ gedeeld. In dit protocol 
staan strikte regels met betrekking tot de veiligheid.  

 

Toetsen toetsweek 

Tussen 6 mei en 15 mei worden toetsweektoetsen afgenomen. Er is gekozen om gebruik te maken van de ruimte 
die de inspectie in deze complexe situatie biedt, door bepaalde toetsen uit het PTA te schrappen. Vandaag zullen 
leerlingen en ouders van klas 4 op de hoogte gebracht worden van welke toetsen er wel in deze periode 

afgenomen zullen worden.  

 

Herkansingen 

Vanaf 18 mei zullen de herkansingen afgenomen worden. Tevens is er na die datum ruimte voor maatwerk, 
waar het aankomt op het sluitend maken van het schoolexamendossier. 

 

We wensen leerlingen en docenten veel succes met de afronding van het schoolexamen en gaan natuurlijk 
met elkaar voor zoveel mogelijk geslaagde kandidaten.  

 

Voorlichting vakkenpakket klas 1 
Dit jaar mogen ook brugklasleerlingen uit de Mavo-klassen en Mavo-kansklassen in het tweede leerjaar 2 vakken 
laten vallen. Vandaag krijgen ouders en leerlingen een brief waarin het keuzeproces volledig toegelicht wordt. Ook 

moet een informatiefilmpje het een en ander verduidelijken en kunnen mentoren geraadpleegd worden met 
vragen. Ook zal er via hangout een les van het vak Duits aangeboden worden, om kennis te maken met het vak en 
de docenten. Leerlingen kunnen hun keuze t/m 18 april doorgeven.  

 

Vakkenpakketkeuze klas 2 & 3 
De leerlingen van jaar 2 en 3 hebben inmiddels een keuze gemaakt. Onze complimenten voor hoe leerlingen, 
ouders en mentoren hier op afstand mee aan de slag gegaan zijn.  

 
REIZEN & EXCURSIES 
Alle reizen, excursies en uitwisselingen voor dit schooljaar, zijn hoe jammer ook, geannuleerd. Een 
aantal uitwisselingen binnen International Class zullen verplaatst worden naar een moment 
waarop de omstandigheden dit weer toelaten. Leerlingen en ouders zullen daar tijdig over worden 
geïnformeerd.  

 

GEZONDHEID 
Wij hopen dat onze leerlingen en ouders in goede gezondheid verkeren en dat zij dat ook mogen blijven doen. 
Zelden is zo confronterend duidelijk geworden wat een groot goed ‘gezondheid’ is en welke verantwoordelijkheid 
we daarbij hebben naar elkaar.  

De Roncalli Mavo conformeert zich natuurlijk aan de richtlijnen van het RIVM aan alle maatschappelijke 
maatregelen van de autoriteiten. De ouders van de examenleerlingen hebben inmiddels ook het 
veiligheidsprotocol ontvangen dat we hanteren bij de inhaaltoetsen.  

Ook in deze periode van ‘onderwijs op afstand’ kan uw zoon/dochter ziek zijn en om die reden niet toekomen 
aan het maken van thuiswerkopdrachten of het volgen van hangout-momenten. U kunt een ziekmelding in de 
ochtend telefonisch doorgeven aan de administratie van de Roncalli Mavo. In deze periode kunt u uw 

zoon/dochter ook telefonisch betermelden.  

In een eerdere informatiemail hebben we bericht over een leerling van de Roncalli Mavo die besmet geraakt was 
met het Coronavirus. Ondanks dat de toestand van de leerling is verbeterd, is de leerling nog niet helemaal 

hersteld. We wensen de leerling beterschap en een spoedig herstel toe.  

 

COMMUNICATIE 
De afgelopen weken hebben we meer dan gebruikelijk gecommuniceerd. We zullen u blijven informeren wanneer 
de omstandigheden daar aanleiding toe geven. Ook zullen we wekelijks op vrijdag een update naar ouders sturen. 
Ook hebben mentoren vaak meerdere keren per week contact met mentorleerlingen. Op onze website is de 
communicatie van de afgelopen weken terug te vinden onder de volgende link: 
https://www.roncallimavo.nl/communicatie-over-coronavirus-en-invulling-van-onderwijs-op-afstand/ 
 

 

https://www.roncallimavo.nl/communicatie-over-coronavirus-en-invulling-van-onderwijs-op-afstand/


VAKANTIEROOSTER 2020/2021 

Herfstvakantie zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober 2020 

Kerstvakantie zaterdag 19 december 2020 - zondag 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie zaterdag 20 februari - zondag 28 februari 2021 

Pasen vrijdag 2 april - maandag 5 april 2021 

Koningsdag  dinsdag 27 april 2021 

Meivakantie (incl. Hemelvaart) zaterdag 1 mei - zondag 16 mei 2021 

Pinksteren maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie zaterdag 17 juli - zondag 29 augustus 2021 
 

 

COMPLIMENTEN 
We leven momenteel in een onzekere tijd waarin veranderingen zich snel voordoen. De 

werkelijkheid van vandaag kan morgen weer anders zijn. Dit doet een beroep op de flexibiliteit van 

eenieder. We zien dat naast de zorg om de studievoortgang er ook terechte zorg bestaat over de 

sociaal emotionele impact die deze tijd kan hebben op onze leerlingen/kinderen. Op beide vlakken 

vraagt dit om nauwe samenwerking. Wij gaan ervanuit dat alle betrokken partijen hun uiterste best 

doen om hier op een goede manier invulling aan te geven.  

Wij willen u bedanken voor uw support en een groot compliment geven aan onze leerlingen. We 
zien dat ze klasgenoten en school missen en het soms moeilijk hebben. We zien echter ook hele 
mooie vragen en vindingrijke opdrachten binnenkomen en we zien ook mooie afstandscontacten 

ontstaan.  

 

Blijf gezond, let op elkaar en help elkaar. 

 
Gijs Kruit 

Locatiedirecteur  

Roncalli Mavo 


