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Jaargang 2020-2021

Hierbij ontvangt u de zevende oudernieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.

VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN)
Agenda april
Datum
Vr. 2 april t/m Ma. 5 april
Ma. 5 april
Di 6 april
Do. 8 april
Do. 8 april
Wo. 14 april
Vr. 16 april
Ma, 19 april
Di. 20 april
Vr. 23 april
Ma. 26 april
Di. 27 april
Vr. 30 april
Za 1 mei t/m Zo. 16 mei
Ma. 17 mei

Activiteit
Pasen (leerlingen vrijdag en maandag vrij)
Deadline doorgeven herkansingen leerjaar 4 (digitaal)
Adviesvergadering Havo-Kansklas
Uitdelen rapport periode 2
Herkansingen leerjaar 4
Deadline invoeren alle cijfers Magister leerjaar 4
Deadline inleveren vakkenpakketkeuze klas 1
Overleg ouderraad Roncalli Mavo
SE-lijsten aan leerlingen klas 4 uitdelen
Deadline indienen verzoek starten tijdvak 2
Digitale uitwisseling Italië internationalisering klas 3
Koningsdag (vrije dag leerlingen)
Laatste lesdag leerlingen klas 4. (15.40 uur start meivakantie).
Meivakantie
Start Centraal Examen

ONDERWIJS
Klas 1 t/m 3
Precies een maand werken we in klas 1 t/m 3 met een rooster waarbij de leerlingen om de dag op school hun
lessen volgen. Het is goed om de leerlingen weer een aantal dagen in de week op school te zien. Op de dagen dat
de leerlingen niet op school zijn, volgen zij vanuit huis hun lessen middels Meet. Zolang de 1,5 meter maatregel in
het voortgezet onderwijs van kracht is, zullen we deze structuur van onderwijs voortzetten. Wegens de geldende
maatregelen kan ook het Discovery-Programma (met veel activiteiten extern) in periode 3 voor de leerlingen van
klas 1 en 2 niet van start gaan.
SWT
In de maand maart was er voor leerlingen van klas 1 t/m 3 de mogelijkheid om optioneel studiewerktijd (SWT) te
volgen. Vanaf 6 april zullen de leerlingen weer verplicht twee keer per week SWT gaan volgen. Leerlingen kunnen
zich op de dagen dat ze de lessen op school volgen, inschrijven voor SWT. Tevens zullen leerlingen bij twee
vakken vast ingedeeld worden bij vak-SWT. Deze SWT-momenten tellen mee in de SWT-registratie. Ouders en
leerlingen is gevraagd voorkeursvakken door te geven. U bent daarover eerder per mail geïnformeerd.
Inhalen
Vanaf dinsdag 6 april kunnen leerlingen op de dagen dat ze op school zijn tijdens SWT-1 gemiste toetsen inhalen
in lokaal B12. Leerlingen kunnen zich via Magisterweb (dus niet via de App) voor dit moment inschrijven. De
toetsen die nog gemaakt moeten worden liggen dan voor de leerling klaar. Na het inhalen wordt de toets aan de
vakdocent gegeven om vervolgens nagekeken te worden.
Vakkenpakketkeuze
In de maand februari zijn er voor ouders van leerlingen van klas 2 en klas 3 digitale informatieavonden geweest
over de te maken vakkenpakketkeuze. Inmiddels hebben vrijwel alle leerlingen hun keuze gemaakt en voor de
deadline doorgegeven.
De ouders van leerlingen van klas 1 hebben gisterenavond een digitale voorlichting over de vakkenpakketkeuze
gekregen. Deze avond werd goed bezocht. De keuze kan t/m vrijdag 16 april doorgegeven worden. Indien u er niet
uitkomt of als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind of met één van onze
LOB-coördinatoren (meneer Schelfhout of mevrouw De Bruijn).
Klas 4
Gisterenavond is er een digitale voorlichtingsavond geweest voor ouders en leerlingen van leerjaar 4. Tijdens deze
avond werd uitleg gegeven over de afronding van het School Examen (SE) en over de afname van het Centraal
Examen (CE). De presentatie zullen we met ouders delen, zodat die nog eens rustig nagelezen kan worden. Om de
leerlingen goed voor te bereiden op het CE zullen de vaklessen tot de meivakantie voor de leerlingen van klas 4
ook na afronding van het SE gewoon volgens het rooster doorgaan. De vaklessen zullen in het teken staan van de
voorbereiding op het examen. Daarnaast worden er in de maand april speciale vak-SWT momenten voor
examenleerlingen aangeboden, waar leerlingen door een vakdocent extra geholpen kunnen worden met een
specifiek vak. Buiten deze georganiseerde momenten om, kunnen de leerlingen hun docenten ook via Hangouts

benaderen met specifieke vragen. Het CE start op maandag 17 mei. We wensen de leerlingen en de docenten van
klas 4 een geslaagde voorbereiding.
Woord van de week
Ook de maand maart kende verschillende ‘woorden van de week’, namelijk: beschouwen, betreffen, bij voorbaat,
de bijlage en stimuleren.
Practicum
Bij de lessen biologie van mevrouw Van Mil werden deze maand theorie en praktijk met elkaar verenigd. In de
brugklas hebben leerlingen zich middels een practicum verdiept in zintuigelijke waarnemingen. Het ging om het
voelen en waarnemen van warm en koud en hoe je hersenen afhankelijk van de volgorde je daarbij voor de gek
kunnen houden.
Naast het practicum in de burgklas werd er ook in de examenklas een practicum met tulpen uitgevoerd. De foto’s
geven een impressie van de verschillende practica.

ORGANISATIE
Leerling en ouder tevredenheidsonderzoeken
In de maand maart zijn de leerling en ouder tevredenheidsonderzoeken afgenomen. Bij leerlingen scoorden we
gemiddeld een 7,3 en bij ouders gemiddeld een 7,6. Beide cijfers zijn mooie voldoendes, maar bieden ook ruimte
voor verbetering. We zullen de resultaten analyseren en gebruiken als input om onze school nog leuker en beter te
maken.
Coronamaatregelen
Het is absoluut belangrijk dat we met elkaar scherp blijven op de naleving van de coronavoorschriften. Bij twijfel
dienst uw zoon/dochter echt thuis te blijven en dient hij/zij getest te worden. Ook is het belangrijk dat wij op de
hoogte gesteld worden van de testuitslag. De mondkapjes worden door leerlingen overwegend gedisciplineerd
gedragen, maar het onderling houden van 1,5 meter afstand kan en moet nog een stuk beter. We hebben elkaar
hierbij echt nodig als we binnen de huidige voorschriften fysiek les willen blijven geven.
Toetsweek en rapporten
Afgelopen maandag werden de laatste toetsen van de tweede toetsweek van dit schooljaar afgenomen. De toetsen
worden nu nagekeken en de resultaten worden ingevoerd. De leerlingen zullen aanstaande donderdag hun rapport
van periode 2 krijgen.
Deze week zijn ook de praktijkexamens tekenen (BTE), IT-TL en LO2 afgenomen. Ook vond het practicum biologie
voor de leerlingen van klas 4 vandaag plaats. De leerlingen van klas 4 krijgen dinsdag 20 april een uitdraai mee
van hun SE-lijst.
Onderwijsresultaten 2021
Net als leerlingen krijgen ook scholen een rapport. Deze maand ontvingen wij van de inspectie een overzicht van
onze onderwijsresultaten. De inspectie gebruikt 4 indicatoren en hanteert daarbij een 3-jaars gemiddelde. De
onderbouwpositie t.o.v. het advies van de basisschool, de onderbouwsnelheid, het bovenbouwsucces en de
examencijfers. Op alle indicatoren scoorden we in het 3-jaars gemiddelde boven de gestelde norm (en dus
voldoende).

PERSONEEL, LEERLINGEN & OUDERS
Personeel
Door de huidige omstandigheden komt het dit jaar vaker voor dat docenten afwezig zijn door ziekte, een
langdurig herstel na ziekte, quarantaine of emotioneel zwaar belastende privéomstandigheden. Ondanks
de afwezigheid van collega’s, vinden we het belangrijk dat de lessen zoveel mogelijk doorgaan. Om de
lessen door te laten gaan en de ontwikkeling van leerlingen te continueren zijn (tijdelijke) docentenwissels
soms noodzakelijk. Gelukkig is de bereidheid onder docenten groot om waar nodig een stapje extra te
zetten of om vanuit een quarantaine situatie een les niet op school, maar online te geven.
Begin maart heeft het personeel van de Roncalli Mavo een mooie attentie gekregen van de ouderraad voor
hun inspanningen het afgelopen schooljaar. Het team van de Roncalli Mavo heeft dit als een mooi en
bijzonder gebaar ervaren. De bekers zijn veelvuldig te zien in school en worden goed gebruikt.

Beleving leerlingen lockdown klas 1,2 & 3
Bij International Class en CKV hebben de docenten de leerlingen gevraagd een verhaal te schrijven of een video op
te nemen over de wijze waarop zij de lockdown en het thuisonderwijs beleefd hebben. De meningen over de
online-lessen zijn verdeeld. Sommige leerlingen zijn positief en hebben hun cijfers kunnen ophalen en vonden het
fijn om zonder de prikkels van de klas online de les te volgen. Anderen vonden het juist moeilijk om zich online
te concentreren en waren snel afgeleid. Dit was vooral het geval bij vakken waar veel en lang uitleg
gegeven werd. Een leerling uit klas twee vertelde dat ze heel moe werd en er achter kwam dat
school goed is voor je mentale gezondheid 😊. Een andere leerling vond het vervelend dat ze te veel
stil moest zitten en dat ze het contact met docenten en klasgenoten miste.
Wat de meeste leerlingen fijn vonden was dat ze niet vroeg op hoefden te staan om naar school te
gaan. Ook konden leerlingen tijdens de les vaak even snel naar de wc of even eten en drinken. Bij
sommigen was de wifi niet altijd even goed en dat zorgde voor onduidelijkheid en frustratie.
Leerlingen hadden over het algemeen het idee dat docenten goed voorbereid hun lessen gaven, omdat
alles in Classroom stond en in presentaties was verwerkt. Wel vonden de leerlingen dat ze veel huiswerk kregen.
De lessen van 80 minuten vonden ze vergeleken met de lessen van 40 minuten tijdens de eerste Lockdown
intensiever.
Winterfotowedstrijd
Februari was een maand met winterse omstandigheden.
Een mooie gelegenheid om op zoek te gaan naar het
perfecte winterse plaatje. We hebben veel inzendingen
van zowel leerlingen als docenten mogen ontvangen.
Nadat zowel leerlingen als docenten hun stem uitgebracht
hadden, kwamen deze foto’s als winnaar uit de bus.
De eerste foto (met ondergaande zon) is gemaakt door
Lorenzo uit klas 4C. De andere foto is gemaakt door
mevrouw Van Gend.
We willen alle deelnemers bedanken voor de mooie
inzendingen. Tevens willen we de stemmers bedanken
voor het uitbrengen van een stem. De winnende foto’s
krijgen een mooie plaats binnen de school.

De oudernieuwsbrief van april zal op vrijdag 30 april verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Gijs Kruit
Locatiedirecteur
Roncalli Mavo

