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Jaargang 2021-2022

Voor u ligt de eerste maandelijkse oudernieuwsbrief van schooljaar 2021-2022. Een schooljaar dat we gestart zijn
zoals we dat voor de coronacrises gewend waren. Met fysiek onderwijs op school, introductieactiviteiten voor
leerjaar 1 en een kennismakingsavond voor ouders met de mentor op school. We zijn blij om de leerlingen weer
dagelijks op school te zien en dat activiteiten (soms met kleine aanpassingen) weer doorgang kunnen vinden.

TERUGBLIK SEPTEMBER

In september hebben er verschillende leerling activiteiten plaatsgevonden die erop gericht waren om elkaar en de
mentor beter te leren kennen.
Introductie klas 1
De eerste week van het schooljaar hadden de leerlingen van klas 1 naast lessen in de ochtend,
introductieactiviteiten in de middag. Woensdagmiddag hebben de leerlingen op school met de klas
en de mentor in het lokaal geluncht. Leerlingen mochten zelf iets lekkers meenemen en ook de
school had gezorgd voor lekkere hapjes. Na de lunch werden er verschillende uitdagende spellen
gespeeld. Donderdagmiddag konden de leerlingen zich fysiek goed uitleven bij 39-jumpstreet, om
daarna in de avond hun dansskills te tonen op de beats van DJ- Van Loon. Na een korte nacht werd
er vrijdagochtend weer les gevolgd en werd de introductie vrijdagmiddag afgesloten met een
sportmiddag in de Alexanderhal.
Kamp klas 2
Tussen maandag 20 september en vrijdag 24 september zijn de leerlingen van klas 2 op kamp geweest in het
Gelderse Hengelo. Tijdens het kamp zijn de leerlingen drie dagen intensief met elkaar opgetrokken. Het was deze
week gelukkig bijzonder goed weer, wat de vele buitenactiviteiten extra leuk maakte. Wij kijken terug op een
gezellig kamp, met fantastische leerlingen.

Survivaldag klas 3
Op donderdag 30 september hebben de leerlingen van klas 3 elkaar nog beter leren kennen
door een dag te survivallen in Outdoor Valley. Op het programma stonden o.a.
boogschieten, kanovaren, vlotbouwen, varen en natuurlijk survivallen. Ondanks dat er die
dag gelukkig geen regen viel is het niet alle leerlingen gelukt om droog te blijven..

VOORUITBLIK OKTOBER
Agenda oktober

Maandag 4-10
Dinsdag 5-10
Dinsdag 5-10
Dinsdag 5-10
Woensdag 13-10
Zaterdag 16-10 t/m
zondag 24-10
Donderdag 28-10
Vrijdag 29-10
Vrijdag 29-10

ONDERWIJS

Bijeenkomst ouderraad
Excursie biologie naar diergaarde Blijdorp
Anti-pestproject (Roncalli Mavo en Buurtwerk)
Dag van de leraar
Studiemiddag docenten (verkort rooster)
Herfstvakantie

Ouders
Klas 4
Klas 2
Personeel
Alle leerjaren
Alle leerjaren

Wilfdlife Filmfestival (Cinerama Rotterdam)
Roncalli fright night
Verschijnen oudernieuwsbrief oktober

Klas 2 & 3
Klas 1, 2 & 3
Ouders

Week tegen het pesten
De laatste week van september staat bekend als de landelijke week tegen het pesten. Op de Roncalli Mavo vinden we
het belangrijk dat onze school een veilige plaats is voor al onze leerlingen en dat het een plaats is waar ze graag
zijn. Binnen onze gemeenschap moeten leerlingen zichzelf kunnen en mogen zijn. De Roncalli Mavo organiseert de
komende periode verschillende activiteiten die pestgedrag onder leerlingen tegen moeten gaan. Wanneer een
leerling gepest wordt is het belangrijk dat daar melding van gemaakt wordt bij de mentor of bij een andere
medewerker van de school. Volgens de stappen beschreven in het ‘pestprotocol’ zullen we vervolgens met de

leerlingen stappen zetten om het pesten te doen stoppen. De komende periode zijn er verschillende activiteiten
waarbij pesten onder de aandacht gebracht wordt en die pestgedrag onder leerlingen tegen moeten gaan:
Video van ‘de week tegen het pesten’ bekijken en bespreken met de klas tijdens het mentoruur.
Voorlichting over pesten en het tegengaan van pesten door Buurtwerk middels een informatiestand in de
aula.
Anti-pestproject leerjaar 2 (in combinatie met Buurtwerk).
Project rond discriminatie (klas 1).
Training media-empowerment (klas 1) en voorlichting media-empowerment voor ouders (december).
Discovery-programma
Afgelopen week zijn de discovery-lessen van periode 1 van start gegaan. Leerlingen van klas 1 en 2 kunnen zich de
komende periode kennismaken met theater, muziek, kunst, fotografie, sport, koken en bakken, robotica en
scheikunde. We wensen de leerlingen een gezellige leerzame periode.
NPO
Afgelopen maand zijn verschillende activiteiten gekoppeld aan het ‘nationaal programma onderwijs’ (NPO) van start
gegaan. Sinds de start van het schooljaar volgen de leerlingen van klas 4 die natuurkunde gekozen hebben een extra
blok natuurkunde in de week. Ook is er bij de leerlingen van klas 4 aan het vak examentraining een docent
Nederlands gekoppeld die de leerlingen helpt met begrijpend lezen. Daarnaast is bij de start van het schooljaar
gekozen om in de tweede klassen mavo met kleinere groepen te werken. Daardoor is er meer persoonlijke aandacht
voor de leerlingen tijdens de les.
Deze week zijn de extra vakondersteuningsuren (voor leerlingen van klas 2, 3 & 4) van start gegaan. Nog niet alle
leerlingen die daarvoor in aanmerking komen zijn op dit moment ingedeeld. We verwachten de indeling voor
periode 1 de komende week te kunnen voltooien en de ouders van de betrokken leerlingen per brief te kunnen
informeren.
Ook de NPO-mindfulness uren van mevrouw Van Oortmerssen zijn inmiddels gestart. Leerlingen die daar interesse
in hebben kun zich daar nog voor aanmelden.
DIA-testen taal en rekenen
Bij de brugklasleerlingen zullen de komende weken verschillende testen afgenomen worden, zoals de Dia-taaltoets,
de Dia-rekentoes en de NVEL-toets (studievaardigheden). Voor deze testen krijgen de leerlingen geen cijfer. De
testen zijn bedoeld als nulmeting, om de vordering van de leerlingen op het gebied van begrijpend lezen,
woordenschat, rekenen en studievaardigheden gedurende hun studie te meten. Mocht uit deze testen blijken dat
leerlingen achterstanden hebben, dan kunnen we gerichte ondersteuning inzetten.
Bibliotheekpas
In de maand september hebben we de ouders van de leerlingen van klas 1 en klas 2 per brief gevraagd om hun kind
gratis te abonneren op de bibliotheek. Door lid te worden kunnen leerlingen boeken downloaden op hun iPad. Het
lezen van boeken zal de taalvaardigheid van leerlingen bevorderen.
Werkwijze HWK/SWT
Tijdens de lessen HWK en SWT zijn we dit schooljaar met een nieuwe werkwijze gestart. Tijdens deze ‘huiswerk
uren’ werken leerlingen aan een doel dat ze zelf gesteld hebben. Aan het einde van het uur reflecteren leerlingen op
dat doel, door te bekijken of ze het doel bereikt hebben. Tijdens de huiswerkuren zullen docenten
regelmatig informeren naar de gestelde doelen. Tijdens het mentoruur zal de mentor dit ook
regelmatig bespreken met de leerlingen.
Edutones CKV
De leerlingen van klas 3 hebben deze week hun muziektalent ontdekt tijdens de workshop van
Edutones. Tijdens de les CKV (culturele en kunstzinnige vorming) hebben de leerlingen zelf een
beat gecomponeerd. De leerlingen werkten met het programma ‘Abelton Live’ en kregen hulp van
artiest Menno. De volgende les maken de leerlingen er een passende rap of songtekst bij. We zijn
benieuwd naar de composities van onze leerlingen.

ORGANISATIE
Handleiding Magister
Op de Roncalli Mavo maken we gebruik van het administratie programma Magister. Leerlingen (en
ouders) kunnen in dit programma o.a. hun cijfers, het huiswerk en aanwezigheid bekijken. Het programma heeft
echter voor leerlingen en ouders nog meer mogelijkheden. Resultaten van voorgaande jaren kunnen bijvoorbeeld
ook bekeken worden. In de handleiding op onze website valt meer te lezen over de functionaliteiten van Magister.
PTA
Leerlingen in klas 3 en klas 4 krijgen te maken met het PTA. PTA staat voor het programma van toetsing en
afsluiting. Er staat o.a. in beschreven welke beoordelingen in welke mate meetellen voor het eindcijfer van een vak.
De PTA’s van klas 3 en klas 4 worden gedeeld op onze website.
Coronamaatregelen
Sinds de start van het schooljaar is het aantal coronabesmettingen onder leerlingen gelukkig laag. Sinds 25
september hoeven leerlingen en medewerkers geen mondkapje meer te dragen in de school. Ook hoeven leerlingen
en medewerkers niet langer 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar te bewaren. Het advies aan niet gevaccineerde
leerlingen blijft om tweemaal per week een zelftest af te nemen. We zullen daarin voorlopig blijven faciliteren.
Tevens blijft het van belang dat alle leerlingen hun handen regelmatig blijven ontsmetten en lokalen in de pauzes
goed doorgelucht worden.

Bij buitenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld museumbezoek of reizen) kunnen we te maken krijgen met andere
coronamaatregelen dan de maatregelen die op school gelden. We zullen leerlingen en ouders daar vooraf per brief
goed over informeren.
Bijeenkomst ouderraad
Maandagavond 4 oktober komt de ouderraad van de Roncalli Mavo bij elkaar. Op de agenda van het overleg staan
o.a. onderwijs en organisatie, het NPO-programma, de coronamaatregelen, de safe minute en ouderactiviteiten.
Mocht u interesse hebben om aan te sluiten bij de ouderraad van de Roncalli Mavo, dan kunt u uw interesse per
mail doorgeven aan de administratie van de Roncalli Mavo. We zullen u vervolgens uitnodigen voor het overleg.

LEERLINGEN, OUDERS & PERSONEEL

Jarigen van de week
Iedere maandagochtend is het feest in het kantoor van meneer Kruit. Alle leerlingen die in die week jarig zijn,
worden dan uitgenodigd om hun verjaardag met elkaar te vieren. Onder het genot van een hapje en een drankje
gaan we met elkaar in gesprek. Leerlingen vertellen over hun verjaardag, over sportactiviteiten in het weekend en
over andere dingen die ze in hun vrije tijd doen. Het is ook altijd leuk als leerlingen uit verschillende jaren vragen
aan elkaar stellen. Natuurlijk is meneer Kruit ook altijd benieuwd naar wat er goed gaat en naar wat er beter kan. Al
met al een leuk en feestelijk begin van de week.
Nieuwe docenten
Dit jaar zijn 4 nieuwe docenten gestart op de Roncalli Mavo. Mevrouw Firat geeft het vak Nederlands, mevrouw Van
Balen het vak wiskunde, meneer Pijn het vak Duits en mevrouw Andour het vak geschiedenis. We zijn blij dat deze
docenten ons zijn komen versterken en we wensen ze een mooie tijd op de Roncalli Mavo.
Foto’s brochure
Afgelopen week zijn er foto’s gemaakt voor onze nieuwe brochure. Daaraan hebben 30 leerlingen uit klas 1 en klas
2 meegeholpen. We kijken terug op een geslaagde dag. Leuk om te zien hoe enthousiast de leerlingen zijn om te
helpen.
De nieuwsbrief van de maand oktober zal op vrijdag 29 oktober verschijnen.
Met hartelijke groet,
Gijs Kruit
(Locatiedirecteur, Roncalli Mavo)

