
  NIEUWSBRIEF 
      Nummer 5                        28 januari        ouders                      Jaargang 2021- 2022 

TERUGBLIK JANUARI 
Start 2022 
De maand januari werd een maand met twee gezichten. Aan de ene kant was er de blijdschap dat we op 10 januari 
de leerlingen weer op school mochten ontvangen. Aan de andere kant kregen we vanaf de tweede lesweek te maken 
met veel coronabesmettingen onder leerlingen en personeel. Dit resulteerde in verschillende klassen die in 
quarantaine moesten en vanuit huis onderwijs op afstand moesten volgen. Deze week zijn de quarantaineregels 
aangepast, waardoor er geen klassen meer naar huis gestuurd hoeven te worden. We hopen dat de piek in de 
besmettingen onder leerlingen en collega’s achter ons ligt en er straks naast de lessen op school ook weer ruimte 
komt voor extra ‘leuke’ activiteiten.  
 

VOORUITBLIK FEBRUARI 

Agenda februari 
Datum Activiteit 

Za 29-01-2022 Alternatieve open dag Roncalli Mavo (persoonlijke rondleidingen).  

Wo 09-02-2022 Openbare proeflessen groep 8. 

Ma 14-02-2022 Valentijnsactie.  

Wo 16-02-2022 Digitale voorlichtingsavond groep 8. 

D0 17-02-2022 Ouderavond (10 minuten gesprekken) 

Week 8 Excursie wereldmuseum en natuurmuseum klas 1 (o.v.b.) 

Za 26-02-2022 t/m zo 
06-03-2022 

Voorjaarsvakantie 

 

ONDERWIJS 

Start discovery-programma periode 2 
In de tweede lesweek van januari is het discovery-programma van periode 2 voor de leerlingen van klas 1 en klas 2 
van start gegaan. In periode 2 volgen de leerlingen 1 van de volgende onderdelen: theater, rock the school, art & 
design, wintersport, 3D-printen, fotografie, heel Roncalli bakt, primitief koken, Schelfhout’s Labaratory en boksen.  
De foto’s geven een kleine impressie van verschillende onderdelen.  

 

International Class 
In januari is de Erasmus+ Accreditatie toegekend aan de Roncalli Mavo. Deze accreditatie is geldig t/m 
2027. Door deze accreditatie wordt het organiseren van Internationale reizen en uitwisselingen 
eenvoudiger en worden veel kosten gedekt door de Erasmus+ subsidie. De accreditatie is toegekend op 

basis van het programma van Internationalisering en burgerschap dat de leerlingen op de Roncalli Mavo 
volgen. We zullen de accreditatie en de daaraan gekoppelde subsidie gebruiken om mooie internationale 

uitwisselingen voor onze leerlingen te organiseren.  
 

Aangepaste examenregels leerjaar 4 
Ook dit schooljaar zijn er voor de examenkandidaten vanwege alle coronaperikelen en verstoringen gedurende het 
aanlooptraject, aanpassingen gemaakt voor de afnamen van het centraal eindexamen. Net als vorig jaar komen er 
weer 3 tijdvakken in plaats van 2. Het eerste tijdvak loopt van 12 mei t/m 30 mei en is niet veranderd. De uitslag 
van het 1e tijdvak is 9 juni. Het 2e tijdvak loopt van 13 t/m 24 juni en wordt daarmee een volwaardig tijdvak. 
Uitslag van het 2e tijdvak is 1 juli. Daarna volgt er nog een 3e tijdvak van 5 t/m 8 juli. De uitslag van het 3e tijdvak 
is op 14 juli (en ligt dus in de reguliere zomervakantie). Wij streven ernaar om zoveel mogelijk leerlingen een 
volledig examen af te laten leggen in het 1e tijdvak en om het 2e tijdvak te gebruiken voor de herkansingen. Het 3e 
tijdvak zien wij echt als een escape mogelijkheid die we in kunnen zetten als kandidaten onverhoopt 
examenonderdelen in tijdvak 1 en of 2 hebben moeten missen. Daarnaast mogen alle examenkandidaten twee 
vakken, in plaats van 1 vak herkansen. En tot slot mogen leerlingen één vak (niet zijnde Nederlands) buiten 
beschouwing laten bij de slaag-zakregeling. 
 

 
 

 



Voorlichtingsavonden vakkenpakketkeuze klas 1,2 en 3 
In januari heeft de digitale voorlichtingsavond rond de vakkenpakketkeuze voor ouders van leerlingen uit klas 1, 2 
en 3 plaatsgevonden. Op onze website kunnen de presentaties nog eens teruggelezen worden (klas 1, klas 2 en klas 
3). De komende weken zullen de leerlingen op school ook intensief bezig zijn met de vakkenpakketkeuze. 
Leerlingen dienen voor vrijdag 11 maart een keuze gemaakt te hebben.  
 

STO challenge duurzaamheid (Technologie en Toepassing) 
De Roncalli Mavo is actief binnen het project Sterk Techniek Onderwijs Rotterdam Noord (STO). Samen met de 
TooropMavo, het Libanon College en het STC werken we aan de ontwikkeling van het vak T&T (Technologie en 
Toepassing). In dit kader zullen de leerlingen van klas 2 in periode 3 de strijd aangaan met de andere scholen. 
Ze gaan volgens de principes van T&T een product of een oplossing ontwikkelen die bijdraagt aan het 
verduurzamen van Rotterdam. De beste oplossing van iedere school mag aan het einde van het schooljaar een 
presentatie geven aan een jury van bedrijven. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en we kijken uit 
naar de uitvoering.  
 

NPO-vakondersteuningsgroepen 
Begin januari zijn de nieuwe NPO-vakondersteuningsgroepen geformeerd. Leerlingen die bij deze uren ingedeeld 
zijn krijgen wekelijks gerichte vakondersteuning, om achterstanden in te lopen. De uren staan in het 
Magisterrooster van de leerlingen.  
 

ORGANISATIE 

Aanpassing quarantaine maatregelen 
25 januari werden de versoepelingen t.a.v. de quarantaineregeling aangekondigd. Leerlingen hoeven, indien zij in 
nauw contact hebben gestaan met een besmet persoon niet meer in quarantaine. Voorwaarde hierbij is wel dat zij 
klachtenvrij zijn (en.. dit het liefst bevestigen met een negatieve zelftest). Mede vanwege deze versoepeling doen wij 
ook geen melding meer indien een leerling in een klas besmet is met het coronavirus.  
 

Open dag 
Zaterdag 29-01 staat de (alternatieve) open dag van de Roncalli Mavo op de planning. Deze dag zullen we binnen 
een tijdslot leerlingen en ouders rondleiden door de school en het verhaal van de Roncalli Mavo vertellen.  
 

Annuleren ski-reis bovenbouw 
Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten om de ski-reis voor de bovenbouw dit schooljaar te annuleren. De 
aan corona gerelateerde onzekerheden vooraf maar vooral ook tijdens de reis en het verblijf, waren daarbij 
doorslaggevend. We gaan ons best doen om de bovenbouwleerlingen een andere leuke activiteit aan te bieden. 

 
Spoorwegovergang metrohalte Prinsenlaan 
Van de gemeente kregen we te horen dat er bij de bewaakte spoorwegovergang bij metrohalte Prinsenlaan 
regelmatig mensen oversteken voor de slagbomen omhoog zijn en de lichten gedoofd zijn. Dit leidt soms tot 
gevaarlijke situaties. Vanuit de gemeente zal hier de komende periode goed op gelet worden. Wij zullen dit ook op 
school met de leerlingen bespreken.  
 

LEERLINGEN, OUDERS & PERSONEEL 
Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 
Gelukkig hebben de meesten de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022 betaald. Bij sommigen is dit 
mogelijk aan hun aandacht ontsnapt. Vandaar dat er via een e-mail van WisCollect nog herinneringen worden 
verstuurd met het vriendelijke verzoek om tot betaling over te gaan. Mocht u twijfelen of u de ouderbijdrage wel of 
niet betaald heeft, dan kunt u altijd contact om nemen met onze administratie (ronca.mavo@roncallimavo.nl).  
 

Ouderraad 
Maandag 17 januari heeft de ouderraad van de Roncalli Mavo een digitaal overleg gehad. Op de agenda stonden o.a. 
de coronamaatregelen, activiteiten, een terugblik op de afgelopen periode, een vooruitblik naar de volgende periode, 
personeel en veiligheid. Op dinsdag 22 maart komt de ouderraad wederom bij elkaar.  
 

Leerlingen 
De afgelopen maand zijn veel leerlingen besmet geraakt met corona of hebben in quarantaine gezeten. We hebben 
bewondering voor de veerkracht die veel leerlingen daarbij getoond hebben. Dat ze hun online lessen bezocht 
hebben en hun huiswerk gemaakt hebben. We wensen de leerlingen die nog ziek zijn van harte beterschap en hopen 
ze snel, in goede gezondheid, weer op school te zien.  
 

 
Op vrijdag 25 januari 2022 verschijnt de oudernieuwsbrief van februari.  
 
Met hartelijke groet,   
 
Gijs Kruit  
(Locatiedirecteur, Roncalli Mavo)       

https://www.roncallimavo.nl/media/nkojxeu2/21_22-presentatie-vakkenpakketkeuze-roncalli-klas-1.pdf
https://www.roncallimavo.nl/media/cdbn2ym5/21_22presentatie-vakkenpakketkeuze-roncalli-klas-2.pdf
https://www.roncallimavo.nl/media/0l1fchh1/kopie-van-presentatie-vakkenpakketkeuze-roncalli-klas.pdf
https://www.roncallimavo.nl/media/0l1fchh1/kopie-van-presentatie-vakkenpakketkeuze-roncalli-klas.pdf
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