
  NIEUWSBRIEF 
      Nummer 10                            1 juli              ouders                  Jaargang 2021- 2022 

Voor u ligt de oudernieuwsbrief van de maand juni. Dit is de laatste oudernieuwsbrief van schooljaar 2021-2022. 
Vrijdagmiddag 8 juli gaat de zomervakantie voor de leerlingen van start. We kijken wederom terug op een 
schooljaar waarin de pandemie nog van grote invloed was op de organisatie van het onderwijs. Ondanks dat we de 
school alleen rond de kerstvakantie een week hoefde te sluiten, hadden we wel grote delen van het jaar te maken 
met preventieve maatregelen (zoals het dragen van mondkapjes) en activiteiten en reizen die niet door konden gaan 
of uitgesteld moesten worden. Gelukkig kon het onderwijs en ook een aantal geplande activiteiten, met enig passen 
en meten, wel doorgang vinden. Tevens is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan het inlopen van cognitieve en 
sociale achterstanden.  
Ook na de zomervakantie (in het nieuwe schooljaar) zal Corona nog niet verdwenen zijn. Ook als school zullen we 
daarmee te maken gaan krijgen. We hebben inmiddels veel ervaring met verschillende scenario’s. Als school zullen 
we de regelgeving vanuit de overheid, brancheorganisaties en ons bestuur volgen, maar zal ons beleid binnen de 
kaders erop gericht zijn om fysiek onderwijs op school zo lang mogelijk en verantwoord mogelijk doorgang te laten 
vinden.  
We willen u bedanken voor de samenwerking en wensen u en uw kind alvast een fijne zomervakantie.  
 

VOORUITBLIK JULI 

 
Datum Activiteit Leerjaar 

Vrijdag 01-07-2022 Schoolreisje naar pretpark 1 t/m 3 

Maandag 04-07-2022 Diploma-uitreiking  4 

Woensdag 06-07-2022 Overgangsvergadering 1 t/m 3 

Donderdag 07-07-2022 Revisievergadering 1 t/m 3 

Vrijdag 08-07-2022 Rapport ophalen en jaarafsluiting met mentor 1 t/m 3 

Zaterdag 09-07-2022 Start zomervakantie 1 t/m 4 

 

ONDERWIJS 

Examen 
We feliciteren alle geslaagden met het behalen van hun diploma. Vandaag werd de uitslag van het tweede 
tijdvak bekend en konden we 7 leerlingen alsnog feliciteren met hun diploma. In totaal zijn 94 van de 104 
leerlingen geslaagd (slagingspercentage van 90,4%), waarvan 2 leerlingen cum laude. We wensen de 
leerlingen die niet geslaagd zijn veel sterkte met het verwerken van de teleurstelling. We kijken uit naar de 
diploma-uitreiking die aanstaande maandag op de planning staat. 

 
Discovery-programma 
In juni hebben de laatste onderdelen van het discovery-programma plaatsgevonden. De leerlingen die 
outdoor hadden gekozen, hebben in de laatste les een lastig parcours afgelegd, waarbij het bijna niet 
mogelijk was om schoon te blijven. Bij art en design hebben de leerlingen een tattoo-art workshop gevolgd. 
Heel Roncalli bakt werd afgesloten met een high-tea en bij creatief koken hebben de leerlingen drie gerechten 
gemaakt die beoordeeld werden door een jury. Volgend jaar gaat het discovery-programma weer verder met een 
aantal vertrouwde en enkele nieuwe activiteiten.  
 

Uitwisseling Frankrijk 
In juni heeft de 3-daagse uitwisseling met leerlingen uit Duinkerke (Frankrijk) plaatsgevonden. De leerlingen van de 
Roncalli Mavo hebben verschillende culturele activiteiten ondernomen met hun Franse leeftijdsgenoten. Water was 
daarin steeds het centrale thema. Op de tweede dag van de uitwisseling was er een gezellige barbecue op het 
schoolplein van de Roncalli Mavo, waarvoor ook de ouders uitgenodigd waren.  

 



Finale circulaire project 
In periode 3 hebben de leerlingen van klas 2 tijdens het vak T&T gewerkt aan het circulaire 
project. Binnen dit project kregen de leerlingen een opdracht van Willem Kemmers (van Biobased 
Greenport West-Holland). De leerlingen werden uitgedaagd om van restafval uit de 
tuinbouwsector een theeproduct te ontwikkelen. Daarnaast moesten zij een duurzame 
verpakking ontwikkelen, gericht op een specifieke doelgroep. De leerlingen met het beste product 
mochten de school vertegenwoordigen tijdens de finale op het STC in Rotterdam-West. Tijdens de 
finale, waar zowel leerlingen als mensen uit het bedrijfsleven aan het woord kwamen, hebben Iris 
en Sofie (2B) hun product gepresenteerd. Aan het einde van de avond bleken zij de winnende 
oplossing te hebben bedacht. Volgens de jury hadden zij smaak weten te geven aan 
duurzaamheid. We zijn trots op de knappe prestatie van Iris en Sofie. Op de website is een 
uitgebreider verslag van de finale te lezen.  

 
Sportdag 
Na een intensieve toetsweek en een dag om het nog openstaande werk af te ronden, konden de 
leerlingen van klas 1 en klas 2 woensdag hun energie kwijt op de sportdag. Het was weer een zeer 
geslaagde sportdag voor leerjaar 1 en 2, iedereen was met een sportieve instelling naar de gymzaal 
toe gekomen om de volgende activiteiten te gaan doen: uni-hockey, voetbal, slagbal, stormbaan en 
basketbal. 
Door het mooie weer konden we gelukkig zowel binnen als buiten aan de slag. De leerlingen 
hebben zich letterlijk in het zweet gewerkt, om voor de 1e plek te gaan. Met de mentoren als 
teamcaptains en de overige collega's als supporter kijken we terug op een geslaagde dag. 
Uiteindelijk hebben we twee terechte winnaars overgehouden van klas 1 was dit: 1A2 en van klas 2 
was dit: 2C1. Tijdens de dag hebben de leerlingen van klas 3 die het vak LO2 volgen geholpen om 
de wedstrijden te leiden.  

 

International Fair 
Gisteren heeft de International Fair op de Roncalli Mavo plaatsgevonden. Tijdens deze Fair presenteerden leerlingen 
van klas 1 t/m 3 verschillende landen in een marktkraampje. Bij ieder kraampje was er informatie over het land te 
vinden en kon je nationale gerechten uit het land proeven. Zo zijn ongeveer 50 verschillende landen gepresenteerd 
uit meerdere werelddelen. De Fair is bezocht door ouders, grootouders, personeel, leerlingen van de Montessori 
Mavo Rotterdam en uiteraard de leerlingen van de Roncalli Mavo. Het geld wat is opgehaald, €242,65, wordt 
gedoneerd aan het goede doel ‘stichting Edukans’. In combinatie met het mooie weer is de dag meer dan geslaagd 
geweest.  

 

Keti Koti project 
Vandaag is het Keti Koti, letterlijk ‘ketenen gebroken’. Op deze dag wordt de afschaffing van de slavernij in de 
(voormalig) Nederlandse koloniën herdacht. De leerlingen van klas 2A en klas 2E hebben zich samen met leerlingen 
van de Montessori Mavo middels een project verdiept in Keti Koti. Ter afsluiting van dit project heeft het 
Maastheater de voorstelling ‘Schijn’ op de Roncalli Mavo voor de betreffende klassen gespeeld.   

 

ORGANISATIE 

Diploma-uitreiking maandag 4 juli 
Maandag 4 juli staat de feestelijke diploma-uitreiking op de planning. De diploma-uitreiking vindt plaats in de 
buitenlucht, op het feestelijk aangeklede schoolplein van de Roncalli Mavo. De geslaagden en hun ouders hebben 
een aparte uitnodiging voor de diploma-uitreiking ontvangen. 

- 15.30 – 18.00 uur / diploma-uitreiking klas 4A en klas 4B 
- 19.00 – 21.30 uur / diploma-uitreiking klas 4C en klas 4D 

 
Overgangsvergadering 
Op woensdag 6 juli in de ochtend vindt de overgangsvergadering van leerjaar 1 t/m 3 plaats. Tijdens de vergadering 
zullen de overgangsnormen gehanteerd worden die zijn gepubliceerd op pagina 26, 27 en 28 van de schoolgids. De 
mentor zal ’s middags telefonisch contact opnemen met de leerlingen die niet zijn bevorderd naar het volgende 
leerjaar.  

 
 
 

https://www.roncallimavo.nl/blog/finale-rotterdams-circulaire-project-vmbo-scholen-2022/
https://www.roncallimavo.nl/media/e2pob4te/schoolgids-2021-2022.pdf


Revisievergadering 
Wanneer ouders het niet eens zijn met het besluit van de docentenvergadering kan een revisie aangevraagd worden. 
Tijdens de revisievergadering wordt aan de lesgevende docenten gevraagd hun eerder genomen besluit te 
heroverwegen en opnieuw een besluit te nemen. Revisie wordt voor donderdag 7- 7-2022, 10.00 uur, schriftelijk met 
onderbouwing aangevraagd bij de leerjaarcoördinator en de teamleider (Dhr. Buskens). Het revisieverzoek wordt 
alleen toegekend als er nieuwe informatie ter tafel komt. De revisievergadering vindt plaats op donderdag 7-7-2022 
om 13.30 uur. De uitslag van de revisievergadering wordt dezelfde dag door de leerjaarcoördinator met leerling en 
ouders gedeeld. 

 
Rapport uitreiking en afsluiting met mentor 
Op vrijdag 8 juli zal het jaar worden afgesloten met de klas en de mentor. De leerlingen van klas 1t/m 3 worden die 
dag om 10.00 uur op school verwacht. De leerlingen kunnen die dag ook hun kluisje leegmaken en de kluissleutel 
inleveren. Tevens krijgen de leerlingen enkele Corona-zelftesten mee naar huis.  

 
Brief einde schooljaar klas 1 t/m 3 
De leerlingen van klas 1t/m 3 hebben in de toetsweek een brief gekregen met daarin een overzicht met informatie, 
data en activiteiten die voor de leerlingen van belang zijn. Ook staat in deze brief wanneer de leerlingen in het 
nieuwe schooljaar weer op school verwacht worden. Natuurlijk zullen we daarover tegen het einde van de 
zomervakantie nogmaals communiceren.   
 

LEERLINGEN, OUDERS & PERSONEEL 
Peerleaders  
Volgend schooljaar zullen zes bovenbouwleerlingen actief zijn als peerleader in de brugklassen. De 
peerleaders hebben een sollicitatiebrief geschreven, een gesprek gevoerd en een contract getekend. 
De peerleaders kunnen de brugklasleerlingen in het eerste jaar op weg helpen en werken samen met 
de brugklasmentoren.  
We waarderen het dat de peerleaders zich op deze wijze in willen zetten voor hun medeleerlingen en 
de school. We kijken uit naar een goede samenwerking en wensen ze veel mooie en leerzame 
momenten toe.  

 
Fotowedstrijd zomer 2022 
Ook dit jaar zullen we in de zomervakantieperiode weer een fotowedstrijd organiseren. Het thema van dit jaar is 
‘water’. De foto’s kunnen tot 30 september gemaild worden naar foto@roncallimavo.nu. De winnende foto krijgt een 
mooie plaats binnen de school op ‘the wall of fame’. Daarnaast krijgt de winnaar een bioscoopbon.  

 
Ouderraad 
Donderdag 16 juni heeft het laatste ouderraadoverleg van dit schooljaar plaatsgevonden. We hebben het jaar op 
goede wijze met elkaar afgesloten. We hebben o.a. gesproken over onderwijs, activiteiten, scenario’s bij een nieuwe 
Coronagolf, het NPO-plan en de vrijwillige ouderbijdrage. Het eerste overleg van volgend schooljaar zal voor de 
herfstvakantie ingepland worden. Komend schooljaar zullen enkele ouders stoppen met de ouderraad, omdat hun 
zoon geslaagd is. We zijn daarom op zoek naar enkele ouders die volgend schooljaar zitting zouden willen nemen 
in de ouderraad.  
De ouderraad heeft een belangrijke klankbordfunctie voor de directie van de Roncalli Mavo. Daarnaast hebben zij 
ook een klankbordfunctie voor de oudergeleding van de deelraad-MR. Ook organiseert de ouderraad jaarlijks een 
activiteit voor ouders. De ouderraad komt 5 a 6 keer per schooljaar samen. Mocht u interesse hebben, dan kunt u 
uw interesse kenbaar maken door te mailen naar ouderraad@roncallimavo.nl.  
 

Personeel 
Mevrouw Van Mil heeft op donderdag 16 juli haar laatste lessen gegeven. Dit was een bijzonder 
moment, omdat mevrouw Van Mil 43 jaar werkzaam geweest is op de Roncalli Mavo. In die periode 
heeft ze meer dan 40.000 lessen gegeven. Mevrouw Van Mil gaat na de vakantie genieten van haar 
welverdiende pensioen. Tijdens haar laatste lesdag werd ze verschillende keren verrast, door 
leerlingen en collega’s die haar bloemen kwamen brengen met daaraan een kaart met een 
persoonlijke boodschap of wens. We wensen mevrouw Van Mil haar pensioen van harte, maar gaan 
haar ook enorm missen. 
 
Naast mevrouw Van Mil (biologie) nemen we ook afscheid van meneer Ligterink (IT), mevrouw De 
Leng (tekenen), mevrouw Van Woerkom (natuurkunde), meneer Van Agteren (LO) en meneer Van 
Loon (Nederlands).  
 
We hebben alle vacatures voor volgend schooljaar op een goede wijze weten in te vullen. We kijken er naar uit om 
volgend schooljaar met veel vertrouwde, maar ook een aantal nieuwe gezichten te kunnen starten.  
 

Leerlingen 
Volgende week is de laatste week van het schooljaar. Een week waarin er veel vergaderd zal worden en de leerlingen 
een aantal vrije dagen hebben. Deze week hebben er nog verschillende activiteiten plaatsgevonden om het jaar goed 
en gezellig met elkaar af te sluiten. Volgende week vrijdag (8 juli) zullen we het jaar echt met de leerlingen afsluiten 
en krijgen zij hun rapport mee naar huis. Na inspanning moet er ook tijd zijn voor ontspanning. We wensen de 
leerlingen een fijne vakantie.  
 

 
Met hartelijke groet,  Gijs Kruit (Locatiedirecteur, Roncalli Mavo) 

mailto:foto@roncallimavo.nu
mailto:ouderraad@roncallimavo.nl

