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Rotterdam, 25 augustus 2021 

 

 

Betreft: Start schooljaar 2021-2022 

 

 

Beste leerlingen en ouders van de Roncalli Mavo,  

 

De zomervakantie is bijna voorbij en dat betekent dat er een nieuw schooljaar voor de deur staat. 

Een nieuw schooljaar met wellicht nieuwe klasgenoten, nieuwe docenten en een nieuw lesrooster. 

Ook bij de start van dit schooljaar zijn er nog enkele maatregelen van kracht die de kans op 

verspreiding van het Covid19-virus moeten verkleinen. In deze brief leest u daar ook meer over. 

 

Start schooljaar leerlingen 

Op dinsdagmiddag 31 augustus zien we de leerlingen in de middag graag weer op school. Zij 

kunnen dan vakantieverhalen met elkaar delen, ontvangen hun kluissleutel, maken kennis met hun 

mentor en nemen met elkaar de belangrijkste schoolregels en afspraken door.  

Hierbij geldt het volgende schema: 

o Leerlingen van klas 1 worden om 13.00 uur verwacht.  

o Leerlingen van klas 2 worden om 14.00 uur verwacht. 

o Leerlingen van klas 3 worden om 14.15 uur verwacht.  

o Leerlingen van klas 4 worden om 14.30 uur verwacht.  

In Magister kunnen de leerlingen vanaf maandag zien in welk lokaal ze verwacht worden.  

 

Vanaf woensdag 1 september zullen de leerlingen weer lessen volgen volgens hun nieuwe 

reguliere rooster. In de eerste week hebben de leerlingen van klas 1 een aangepast 

introductierooster en volgen de leerlingen van de overige leerjaren nog geen SWT (studiewerktijd). 

Vanaf maandag 6 september verwachten we dat de leerlingen weer SWT gaan volgen.  

 

Voorlichtingsavonden voor ouders 

In week 36 en week 37 staan de voorlichtingsavonden voor ouders op de planning. Tijdens deze 

avond maken ouders kennis met de mentor van hun zoon/dochter en krijgen informatie over het 

betreffende leerjaar. De voorlichtingsavonden zullen op school plaatsvinden.  

 

De voorlichtingsavonden zullen plaatsvinden op onderstaande dagen: 

o Klas 1: woensdag 8 september, starttijd 19.30 uur 

o Klas 2: dinsdag 14 september, starttijd 19.30 uur 

o Klas 3: woensdag 15 september, starttijd 19.30 uur 

o Klas 4: donderdag 16 september, starttijd 19.30 uur 

 

Covid19 (maatregelen en afspraken) 

Ook dit jaar zijn er bij de start van het schooljaar in het voortgezet onderwijs nog enkele 

preventieve maatregelen van kracht, om de kans op verspreiding van het Covid-19 virus te 

minimaliseren. De maatregelen gelden in ieder geval tot maandag 20 september. Het is in het 

belang van ieders gezondheid dat zowel leerlingen als medewerkers zich aan deze maatregelen 

en afspraken zullen houden.  

 

De maatregelen zijn als volgt: 

 Leerlingen en medewerkers wassen en ontsmetten regelmatig hun handen. In de school 

zijn verschillende zuilen waar handen ontsmet kunnen worden.  
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 In de gangen en in de aula dragen leerlingen en medewerkers een mondkapje. Wanneer 

leerlingen zittend eten of drinken hoeven zij het mondkapje in de pauzeruimtes tijdelijk niet 

te dragen.  

 Leerlingen houden 1,5 meter afstand ten opzichte van medewerkers van de school. 

Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden.  

 Bij klachten die aan Covid19 gerelateerd kunnen zijn, blijven leerlingen en medewerkers 

thuis en laten zich testen.  

 We zullen de leerlingen bij de start van het schooljaar van zelftesten voorzien. Het advies 

is om twee keer per week een zelftest af te nemen (dit advies van zelftesten geldt niet voor 

wie als volledig immuun kan worden beschouwd).  

 

Met bovenstaande maatregelen en afspraken pogen wij de kans op verspreiding van het Covid-19 

virus binnen onze school zoveel mogelijk te minimaliseren. We hopen zodoende dat de leerlingen 

en collega’s gezond zullen blijven en we hiermee mogelijke lesuitval voor leerlingen en docenten 

kunnen beperken. Dit kan alleen als we ons allemaal goed aan de maatregelen en afspraken 

houden. 

 

Wij zijn blij dat we als ‘school’ volgende week weer met elkaar kunnen starten en kijken uit naar de 

komst van onze leerlingen op dinsdag 31 augustus. Wij wensen iedereen dan ook een leerzaam, 

succesvol, gezond, maar vooral ook leuk schooljaar toe.  

 

 

Met hartelijke groet, 

 

Gijs Kruit 

Locatiedirecteur  

Roncalli Mavo 


