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Betreft: Wekelijkse update 
 
 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

 

 

De vierde week van de periode waarin de scholen gesloten zijn ligt bijna achter ons. Ondanks 

dat het al de vierde week betreft, voelt het voor iedereen nog verre van normaal. Afgelopen 

dinsdag hebben we opnieuw naar een persconferentie van de Minister-president en de 

Minister van Volksgezondheid gekeken. Daarin werd aangegeven dat we er rekening mee 

moeten houden dat de nu geldende maatregelen ook na 28 april verlengd worden. Aan de 

andere kant kregen scholen de opdracht om alvast na te denken over de mogelijkheden van 

het bieden van onderwijs op school binnen de ‘1,5 meter samenleving’. Voorlopig is het nog 

onduidelijk hoe de situatie er na 28 april uit zal zien. Wij proberen ons alvast voor te bereiden 

op verschillende scenario’s. Zodra er meer duidelijk is, informeren we u wederom.  

 

Klas 4 

Afgelopen week hebben leerlingen van klas 4 onder strikte veiligheidsmaatregelen (continu 

1,5 meter afstand) inhaaltoetsen gemaakt op school. We kijken terug op een geslaagde eerste 

week, waarbij zowel leerlingen als docenten de voorschriften goed in acht namen. Komende 

week zullen er tussen dinsdag en vrijdag opnieuw inhaaltoetsen op school gemaakt worden 

door leerlingen van klas 4. We wensen de leerlingen veel succes bij de voorbereiding op hun 

toetsen.  

Deze week heeft het ministerie van onderwijs de nieuwe zak/slaagregeling met de scholen 

gedeeld. Deze nieuwe zak/slaagregeling zullen we vertalen naar de context van de Roncalli 

Mavo en komende week delen met ouders en leerlingen.  

Vorige week vrijdag zijn leerlingen en ouders van leerlingen van klas 4 geïnformeerd over de 

wijzigingen in het PTA en de onderdelen die in de laatste toetsweek nog getoetst moeten 

worden. Voor de meivakantie zal het rooster voor het afnemen van de laatste toetsen gedeeld 

worden.  

 

Ontwikkeling onderwijs op afstand, klas 1,2 & 3 

De afgelopen weken hebben we constructieve feedback gekregen van leerlingen, ouders en 

collega’s op ons digitale onderwijs op afstand. We gebruiken deze feedback om het in korte 

tijd opgetuigde systeem verder te verbeteren. We zien dat veel leerlingen hun opdrachten om 

de voortgang te continueren thuis goed maken en digitale lessen en contactmomenten goed 

bezoeken. We zien echter ook dat leerlingen hierin behoefte hebben aan meer structuur. Het 

is de bedoeling om na de meivakantie (in het scenario van onderwijs op afstand) over te 

schakelen op een vaste structuur met contact- en lesmomenten met een verplicht karakter. 

We zullen leerlingen en ouders daar tijdig over informeren.  

 

 

 



 

 
Tattistraat 3-5 

3066 CE Rotterdam 

 

010 - 420 56 93 

roncallimavo.nl 

Digitale initiatieven 

De vaksectie-tekenen heeft een website gemaakt, zodat leerlingen elkaars werk kunnen zien. 

Op die manier kunnen leerlingen elkaar op afstand inspireren. Ook zijn er opdrachten en 

challenges op de site te vinden. Door op de volgende link te klikken komt u bij deze website.  

https://roncallimavotekenen.wixsite.com/roncallimavotekenen 

 

Brief CJG 

In de bijlage treft u een brief voor ouders van het ‘Centrum voor Jeugd en Gezin’ (CJG). In 

deze brief laat het CJG weten ook in deze Coronatijd voor ouders en leerlingen klaar te staan 

en hoe er contact opgenomen kan worden.  

 

Tot slot 

Namens het Roncalli-team wens ik u en de leerlingen een goed paasweekeinde. Dinsdag 

zullen leerlingen van klas 4 weer inhaaltoetsen komen maken en zal het onderwijs op afstand 

voortgezet worden met thuiswerkopdrachten en digitale les- en contactmomenten in de 

hangouts.  

 

 

 Met vriendelijke groet, 

 

Gijs Kruit 

Locatiedirecteur  

Roncalli Mavo 
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