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Hierbij ontvangt u de tiende en tevens laatste maandelijkse oudernieuwsbrief (juni) van het schooljaar 2020-2021. 

We kijken terug op wederom een bijzonder schooljaar, dat niet zo verlopen is als we op voorhand beoogd hadden. 

Met elkaar hebben we een weg gevonden om met de moeilijke en uitdagende omstandigheden om te gaan. We willen 

u en uw zoon/dochter oprecht bedanken voor de samenwerking, de getoonde flexibiliteit, de feedback en de 

enorme inzet.  

 

VOORUITBLIK KOMENDE MAAND 

 

ONDERWIJS  
Centraal examen 2021 

Toen op 10 juni de uitslag van het examen bekend werd, konden we al veel leerlingen feliciteren met 
het behalen van hun diploma. Een knappe prestatie, na twee opeenvolgende moeilijke coronajaren. Na 
tijdvak 1 was reeds 80% van de leerlingen geslaagd. Twee leerlingen waren zelfs Cum Laude geslaagd. 
Niet alle leerlingen hebben in tijdvak 1 volledig examen gedaan (en konden dus nog niet geslaagd 
zijn). Daarnaast hebben verschillende leerlingen nog een goede kans om middels een herkansing in 
tijdvak 2 te slagen. Aanstaande vrijdag wordt de uitslag van het tweede tijdvak bekend. We 

verwachten dan wederom een aantal leerlingen alsnog te kunnen feliciteren. De feestelijke diploma-
uitreiking staat op vrijdag 9 juli gepland.  

 

Trampolinespringen klas 1 en 2 
Leerjaar 1 en leerjaar 2 hebben sportieve dagen achter de rug.  De leerlingen zijn in de ochtend namelijk 

wezen springen bij “39 Jumpstreet”. Daar konden ze hun energie kwijt en al hun creativiteit in 
bijzondere stunts leggen.  

Het waren geslaagde springdagen, waar we bij de leerlingen verborgen spring talent ontdekt hebben. 

Anderen kwamen er achter dat ze tijdens de lockdown misschien toch iets te veel Netflix gekeken 
hebben en het springen toch het nodige van de conditie vraagt.   

 

CKV, de menselijke bibliotheek 
Begin juni hadden de leerlingen van klas 3 gezellige en leerzame ontmoetingen tijdens de CKV-les. We hadden 'de 

vegetariër', 'de vertaler', ‘de Turkse Rotterdammer' en ‘de breister’ te gast. In een huiskamersetting zijn de 
leerlingen in gesprek gegaan met deze vier markante Rotterdamse mensen en met elkaar. Leren doorvragen en 
interesse tonen in de ander was het doel. Vanuit beide kanten kwamen er leuke reacties op hoe ze deze culturele 
activiteit hebben ervaren. 'Was CKV altijd maar zo, dan zou het nog leuker zijn'.  

 

Landenmarkt International Class 
De afgelopen week werden er verschillende gerechten en lekkernijen gepresenteerd tijdens de 
landenmarkt (Mini-International-fair). Lokaal V10 was omgetoverd tot marktplaats met kraampjes 

vol eten, posters, vlaggen, quizzen, muziek en er werd zelfs gedanst.  

Leerlingen van klas 1 en 2 hadden gedurende drie lessen onderzoek gedaan naar een land naar 
keuze. Onderwerpen waren de geschiedenis, cultuur, sport, klederdracht, landmarks, feestdagen, 
besturing van het land, muziek, economie en eten. Leerlingen vonden het een leuke manier om de 

landen te presenteren. Doordat ze rondliepen, quizzen konden spelen en konden proeven leerden 
ze op alternatieve wijze veel over de verschillende landen. Middels een beoordelingsformulier 
hebben ze elkaars presentaties beoordeeld. 

 

Inhalen gemiste toetsen en inleveren opdrachten 
Het is de bedoeling dat voor het einde van het schooljaar alle nog openstaande toetsen zijn ingehaald en nog 
openstaande opdrachten zijn ingeleverd. Vorige week is al een flinke inhaalslag gemaakt door veel leerlingen. Na 

de toetsweek is het voor leerlingen nog mogelijk om op donderdag 8 juli openstaand werk in te halen. Leerlingen 
die het lastig vinden om nog openstaand werk in te plannen, kunnen daarbij hulp vragen aan hun mentor.  

Datum Activiteit 

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

Wo 07-07 Kennismaking nieuwe brugklasleerlingen 

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

Vr 09-07 Diploma-uitreiking 

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 Rapportuitreiking 



Woord van de week  
De maand juni kende 5 woorden van de week, namelijk: het verschijnsel, uiterst, uitsluitend, exact en bekritiseren.  

 

Leesboek 
De mentoren hebben de leerlingen gevraagd om tijdens de toetsweek een leesboek mee te nemen. Leerlingen 
die eerder klaar zijn met de toets kunnen dan rustig even lezen. We verwachten dat het lezen voor rust zorgt 
bij de leerlingen, maar het draagt ook bij aan de ontwikkeling van de taalvaardigheid van leerlingen. Voor de 
leerlingen die geen boek bij zich hebben liggen er interessante korte artikelen om te lezen.  

 

ORGANISATIE 
School volledig open 
Meteen op maandag 29 mei zijn we weer volledig open gegaan en kregen alle leerlingen van klas 1 t/m 3 weer 

dagelijks fysiek les op school. Het was goed om de leerlingen weer dagelijks op school te zien. Gelukkig is het 

aantal positieve coronatesten sinds de volledige heropening laag gebleven.  

 

Afsluitende jaaractiviteit klas 1, 2 en 3 
Na de toetsweek zullen we het schooljaar op een leuke, feestelijke manier afsluiten voor de leerlingen van klas 1, 

2 en 3. Deze afsluitende activiteit vindt plaats met de klas. Op vrijdag 9 juli staan de activiteiten voor klas 1 
gepland, op maandag 12 juli de activiteiten voor klas 2 en op dinsdag 13 juli de activiteiten voor klas 3. De 
leerlingen hebben een brief gekregen over het moment waarop ze voor deze activiteit op school verwacht worden.   

 

Diploma-uitreiking 
Op vrijdag 9 juli vindt de feestelijke diploma-uitreiking plaats. De geslaagde leerlingen hebben hiervoor een 
uitnodiging ontvangen. In verband met de nog geldende coronamaatregelen zal een deel van de uitreiking 
buiten plaats vinden. We hopen die dag op goed weer.  

 

Rapportvergadering klas 1 t/m 3 
Op woensdag 14 juli vindt de rapportvergadering plaats. Tijdens deze afsluitende rapportvergadering wordt 

vastgesteld of een leerling bevorderd kan worden naar het volgende leerjaar. Bij het bevorderen van leerlingen 

hanteren we de overgangsnormen zoals die in de schoolgids op pagina 24 t/m 26 beschreven staan. Leerlingen die 

aan de gestelde norm voldoen kunnen worden bevorderd naar het volgende leerjaar. Bij leerlingen die niet aan de 

gestelde norm voldoen zal door de docentenvergadering vastgesteld worden of bevordering toch mogelijk is. Hierbij 

zal op leerling-niveau gekeken worden naar de omstandigheden van het afgelopen schooljaar en zal de kans op 

succes (al dan niet met ondersteuning vanuit het NPO-programma) in het volgende leerjaar ingeschat worden.  

Met de ouders van de leerlingen die niet bevorderd kunnen worden zal de mentor die middag vanaf 13.30 uur 

contact opnemen en het oordeel van de docentenvergadering toelichten.  

Ouders die zich niet kunnen vinden in het besluit van de docentenvergadering kunnen woensdag 14 juli een 

revisieverzoek indienen bij de heer Buskens en de leerjaarcoördinator. Een revisieverzoek kan alleen in behandeling 

genomen worden wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is, die niet besproken is tijdens de 

docentenvergadering.  

 

Rapportuitreiking 
Op vrijdag 16 juli worden de rapporten door de mentor uitgedeeld aan de leerlingen. De leerlingen van klas 1 t/m 

3 worden die dag om 13.00 uur op school verwacht. Hiermee sluit de mentor het schooljaar met zijn/haar 
leerlingen definitief af. We willen leerlingen vragen hun kluisjes op deze laatste schooldag voor de zomervakantie 
leeg te maken.  

 

Corona-zelftesten 
Vanuit het ministerie van OCW hebben wij de opdracht gekregen om onze leerlingen ook voor de vakantieperiode 
te voorzien van zelftesten. Bij het uitdelen van de rapporten op 16 juli zullen wij alle leerlingen zelftesten 
meegeven. Indien een leerling er meer mee wil nemen, dan kan dat op aanvraag bij de conciërge en zolang de 

voorraad strekt. De bedoeling is in ieder geval dat iedere leerling een zelftest afneemt op 31 augustus voordat 
hij/zij weer naar school komt om het rooster voor 2021-2022 op te halen.  

 
VR-experience  
Dinsdag 22 juni heeft de VR-experience op basisschool De Stelberg plaatsgevonden. De 
leerlingen van groep 7 konden middels VR-brillen een virtuele tour maken langs en door de 

verschillende LMC-scholen.  

De leerlingen bezochten de VR-experience in groepjes van 10 leerlingen en waren ongeveer 
30 minuten in het lokaal aanwezig. Leerlingen kregen eerst een korte introductie over het 

LMC en vervolgens mochten de VR-brillen op… wat een enthousiaste en leuke reacties van 
de leerlingen! Meneer Scholten en mevrouw De Bruijne hebben daarna een korte presentatie 
gegeven over de Roncalli Mavo. Leerlingen waren nieuwsgierig en stelden goede vragen. We 
hopen dat het voor de leerlingen volgend jaar weer mogelijk is om proeflessen en open 
dagen te bezoeken.  



PERSONEEL, LEERLINGEN & OUDERS 
Bijeenkomst ouderraad 
Dinsdag 22 juni is de ouderraad voor de laatste keer dit schooljaar bij elkaar gekomen. We hebben gesproken over 

de nieuwe MR-structuur, de vrijwillige ouderbijdrage, het NPO-programma en over het onderwijs in de afgelopen 

periode. We willen de ouders van de ouderraad bedanken voor de constructieve bijdrage die ze het afgelopen jaar 

aan de school geleverd hebben.  

 

IJsjes, waterpret en verkoeling 
De maand juni kende enkele bijzonder warme dagen. Op verschillende manieren werd er op die dagen op zoek 
gegaan naar verkoeling. Leerlingen namen waterpistooltjes mee naar school, waar ze elkaar op het schoolplein 
mee nat spoten. Dit was twee dagen erg gezellig, totdat leerlingen ze ook binnen gingen gebruiken (wat natuurlijk 
niet de bedoeling is). Op de warmste dagen heeft de conciërge in de grote pauze waterijsjes uitgedeeld. Veel 
leerlingen konden dat waarderen. 

 

Personeel 
We hebben de personele formatie voor volgend schooljaar zo goed als rond. We hebben enkele nieuwe collega’s aan 

kunnen nemen die onze school volgend jaar komen versterken.  

 

Leerlingen 
Het was goed om de leerlingen de afgelopen maand weer op school te zien. Naast dat er hard gewerkt is, hebben 

we de leerlingen ook weer veel lol met elkaar zien maken. We wensen de leerlingen een goede laatste toetsweek en 
daarna een hele fijne welverdiende zomervakantie.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Gijs Kruit  

Locatiedirecteur  

Roncalli Mavo 

 

 


