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Voor u ligt de oudernieuwsbrief van de maand maart.  
 

TERUGBLIK MAART 
De maand maart begon met de voorjaarsvakantie. Na de voorjaarsvakantie hadden de leerlingen twee weken les, 
waarna de tweede toetsweek van dit schooljaar volgde. Voor de leerlingen van klas 4 was dit ook meteen de laatste 
toetsweek van het schooljaar. In de week na de voorjaarsvakantie vonden ook de laatste lessen van het discovery-
programma van periode 2 plaats. Het onderdeel ‘heel Roncalli bakt’ had een mooie afsluiting op zaterdag 12 maart 
in buurtcentrum De Prinsenhof. Daar hadden leerlingen die het onderdeel gevolgd hadden een high tea voor familie 
voorbereid. Dit was een gezellige en smakelijke afsluiting.  
De toetsweek werd afgesloten met een schoolfeest op vrijdagavond. Na een periode van grote inspanning moet er 
namelijk ook ruimte zijn voor ontspanning. Tijdens het schoolfeest kon er worden gedanst op de dansvloer in de 
aula en konden leerlingen spellen spelen in de hal. Ook buiten waren er activiteiten voor leerlingen. Zo konden 
leerlingen hun evenwichtskunsten vertonen op een rodeostier, een spelletje lasergame spelen in de daarvoor 
ingerichte tent en marshmallows maken bij het kampvuur. We kijken terug op een feestelijke avond.  
 

VOORUITBLIK APRIL 

Agenda april 
Datum Activiteit Leerjaar  

Vr 01-04-2022 Herkansingen leerjaar 4 4 

Ma 04-04-2022 Start lessenreeks media-empowerment (klas 1A, 1B) 1 

Wo 06-04-2022 Start CPE - tekenen 4 

Do 07-04-2022 Rapport periode 2 1 t/m 3 

Do 07-04  t/m 14-4-2022 Uitwisseling Italië, International Class leerjaar 3 3 

Ma 11-04 t/m 13-04-2022 Gebedshuizenroute (CKV) 3 

Do 21-04-2022 Bezoek Walibi België (leerjaar 4) 4 

Vr 15-04-2022 Goede Vrijdag (leerlingen lesvrij) 1t/m 4 

Ma 18-04-2022 Tweede Paasdag (leerlingen lesvrij) 1 t/m 4 

Vr 22-04-2022 Galabal examenkandidaten in La Baraque  4 

Za 23-04 t/m zo 08-05-2022 Meivakantie  1 t/m 4 

 

ONDERWIJS 

Praktijkexamen IT 
Op maandag 28 maart is het jaarlijkse praktijkexamen voor onze ITTL-leerlingen klas 4 begonnen. Dit betekende 
voor de leerlingen drie dagen hard werken aan diverse producten: 

- De leerlingen die de richting ‘Digital Arts’ gekozen hebben kregen als opdracht een 
festivalgids te maken voorzien van een programmaboekje en een interactieve animatie.  

- De leerlingen die zich gespecialiseerd hebben in de richting ‘eCommerce’ hebben een 
pennenbakje ontwikkeld. Daarnaast kregen zij de opdracht het pennenbakje te pitchen.  

- De leerlingen die ‘Internet of Things’ als richting binnen ITTL gekozen hebben, kregen de 
opdracht een fictieve website voor de Roparun te ontwikkelen. Daarbij hebben ze het logo 
geanimeerd en hebben ze het parcours weergegeven, inclusief rustplekken, parkeerplaatsen, 
eetgelegenheden, campings enz. Na afronding zullen de leerlingen hun product pitchen.  

 
We kijken terug op drie intensieve dagen, waarin de leerlingen serieus aan de opdrachten gewerkt hebben. De 
leerlingen mogen trots zijn op het proces en het eindresultaat, waarin de creatieve oplossingen van leerlingen te 
bewonderen waren.  
 

 
 
 

 



Praktijkexamen LO2 
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van klas 4 die het vak LO2 volgen hun meesterproef uitgevoerd. Ze hebben 
namelijk een sportdag georganiseerd en uitgevoerd voor de groep-8 leerlingen van basisschool De Kruidenhoek. Er 
waren verschillende sportieve activiteiten bedacht, die de leerlingen in groepjes konden uitvoeren, zoals 
bijvoorbeeld touwtrekken. Onze leerlingen hebben geleerd wat er allemaal bij de organisatie van een sportdag komt 
kijken (planning, voorbereiding, inkoop, activiteiten bedenken, spellen uitzetten en het spel leiden). We kijken terug 
op een geslaagde leerzame dag, zowel voor onze examenleerlingen, als voor de leerlingen van basisschool De 
Kruidenhoek.    
 

Uitwisseling Griekenland en Estland 
In de eerste week van maart kwamen leerlingen en docenten uit Griekenland en 
Estland bij ons op bezoek. Deze uitwisseling vond plaats binnen het kader van 
het LIFE (Literature for Everyone) project. Onze buitenlandse gasten hebben in 
een week tijd kennis gemaakt met de Nederlandse cultuur, het Nederlandse 
onderwijs en hebben samen met onze leerlingen een hoofdstuk uit het boek ‘100 
uur nacht’ verfilmd. Een uitgebreid verslag van deze uitwisseling is terug te lezen 
op onze website.  

 
Ontvangst Italiaanse leerlingen 
Afgelopen week waren er leerlingen uit Noord-Italië bij ons op bezoek. De Italiaanse leerlingen hebben een week 
lang opgetrokken met de leerlingen van International Class jaar 3. Ze hebben bij onze leerlingen thuis geslapen, 
hebben gastlessen gevolgd bij ons op school, hebben verschillende musea bezocht en een route langs de brandgrens 
gelopen in Rotterdam. We kijken terug op een mooie, leerzame, culturele uitwisseling. Op donderdag 7 april zullen 
onze leerlingen de omgekeerde weg bewandelen en zullen zij op bezoek gaan in Italië. Als begeleider zullen meneer 
Jansen en mevrouw Jorritsma de leerlingen vergezellen.  
 

Voorlichting seksualiteit, klas 2  
Dinsdag 7 maart was Buurtwerk bij ons op bezoek. Zij hebben seksuele voorlichting gegeven aan de leerlingen van 
klas 2. De leerlingen maakten kennis met de inmiddels bij ons bekende ‘love box’. Ook werd gesproken over het 
aangeven van grenzen en het respecteren van grenzen. We hopen dat dit leerlingen helpt om hun hart te volgen, 
maar met respect voor de ander en gebruik van het verstand. Tijdens de biologielessen in klas 2 wordt rond deze 
periode verder ingegaan op dit thema.  

 
Discovery-programma periode 3 
Op dinsdag 5 april gaat voor de leerlingen van klas 1 en klas 2 het discovery-programma van periode 3 van start. 
Deze periode zijn er weer verschillende ‘nieuwe’ onderdelen die leerlingen kunnen volgen. Zo hebben leerlingen 
bijvoorbeeld de onderdelen ‘binnenste buiten’ (biologisch practicum), schaken en outdoor sport gekozen.  
Voor de leerlingen die het onderdeel ‘heel Roncalli bakt’ gekozen hebben, gaat het discovery-programma na de 
meivakantie van start (in verband met de verbouwing van de keuken in buurtcentrum De Prinsenhof).  

 

ORGANISATIE 

Tevredenheidsonderzoek 
Medio maart hebben alle ouders/verzorgers via de mail een link ontvangen om deel te nemen aan het 
tevredenheidsonderzoek. Veel ouders hebben de enquête inmiddels ingevuld. Indien u nog niet toegekomen bent 
aan het invullen van de enquête, dan willen wij u vriendelijk verzoeken dat alsnog te doen.  
 

Examenvoorlichting 
De leerlingen uit klas 4 zijn sinds de toetsweek hard bezig met het afronden van hun schoolexamen en het inhalen 
van hun openstaande toetsen. De eindopdracht van LO2 is afgelopen dinsdag afgerond. Vandaag ronden leerlingen 
hun praktisch IT-examen af en vanaf volgende week woensdag starten leerlingen met het Praktisch examen voor 
Tekenen. Op die manier komt het eindpunt echt steeds meer in zicht. Natuurlijk oefenen de examenkandidaten in 
de tussentijd tijdens de lesuren van de vakken met een Centraal Examen hard op het maken van examens en 
aanleren van examenstrategieën. Om het overzichtelijk te maken voor de leerlingen hebben wij ze eerder het 
volgende overzicht gestuurd. Zo weten de leerlingen waar ze wanneer aanwezig moeten zijn en meer over de 
invulling van de lessen tot het CE.  
   
De eerste twee lesweken (28 mrt-8 april) volgen alle leerlingen klassikaal les voor de vakken waarin Centraal 
Examen wordt gedaan. Voor de andere vakken bestaat de volgende invulling:  

 LO gaat klassikaal door. Sport en bewegen is goed tussen al het blokken door.  
 Tijdens de uren Maatschappijleer (dat al is afgerond) halen leerlingen al hun toetsen in tot vrijdag 8 

april. Om deel te mogen nemen aan het Centraal Examen moet het volledige PTA afgerond zijn. Het is 
daarom echt van belang dat leerlingen gebruik maken van deze uren, wanneer ze nog inhaalwerk hebben.  

 Bij LO2 en IT kan nog inhaalwerk worden afgerond. Als je PTA is afgerond ben je vrij tijdens deze les.  
 Het vak Examentraject gaat uiteraard door volgens het rooster. Het aanleren van examenstrategieën is 

voor iedereen belangrijk.  
 
Van 11 t/m 22 april gaan de examenvakken door met gerichte examentraining. We willen graag degene die dat het 
meeste nodig heeft zo goed mogelijk hierbij ondersteunen. Daarom zullen een aantal leerlingen vrijstelling voor 
deze lessen krijgen (en hoeven deze lessen dan niet langer verplicht te volgen). Leerlingen krijgen voor 8 april 
bericht van de docent of ze de les verplicht moeten volgen. Leerlingen die de les niet verplicht hoeven te volgen zijn 
natuurlijk wel van harte welkom. 
  

https://www.roncallimavo.nl/blog/uitwisseling-international-class-griekenland-en-estland/


Vandaag zijn op vrijdag 1 april de herkansingen geweest. Leerlingen mogen maar 2 onderdelen uit hun PTA 
herkansen. We hopen daarom dat ze deze kans heel goed benut hebben, waardoor hun slagingskans vergoot 
wordt.  Op donderdag 31 maart hebben we een digitale examenvoorlichting gegeven voor de ouders van 
examenkandidaten. Dezelfde instructie krijgen de leerlingen in de les aangeboden. Het was mooi om te zien dat een 
meerderheid van de ouders hierbij aanwezig kon zijn en ook al hun vragen konden stellen. We hopen hiermee een 
duidelijk beeld te hebben gegeven van de aankomende periode en de regelgeving rond het examen. 
 
De komende week krijgen de leerlingen van klas 4 in de les het examenboekje uitgereikt. Daar staat alle informatie 
over de examenperiode in. De komende weken staan er ook ‘leuke’ activiteiten voor de examenleerlingen op de 
planning. Zo zullen de leerlingen van klas 4 op donderdag 14 april een bezoek brengen aan Walibi (België) en is er 
op vrijdagavond 22 april een feestavond.  
 
Technologie en Toepassing (T&T) 
In de nieuwsbrief van december hebben we laten weten dat de leerlingen van klas 1 in periode 2 T&T zouden volgen 
en in periode 3 de leerlingen van klas 2. De leerlingen van klas 1 zijn nu bezig met het afronden van het ‘speeltuin 
project’. Volgende week zullen de leerlingen hun ontwerpen presenteren aan de opdrachtgever: de gemeente. Met 
die eindpresentatie zullen ze het project en het vak voor dit schooljaar afronden. 
Klas 2 gaat in de week van 11 april starten met T&T. Zij gaan een circulaire oplossing bedenken voor het restafval 
van bedrijven. Het groepje met de beste oplossing mag hun oplossing eind juni presenteren tijdens een evenement 
rond duurzaamheid. We wensen de leerlingen van klas 2 alvast veel inspiratie en hopen dat zij tot mooie, duurzame 
oplossingen zullen komen.  

 
Rapport 
Op donderdag 7 april krijgen de leerlingen van klas 1t/m 3 hun rapport mee naar huis. De leerlingen van klas 4 
krijgen op donderdag 21 april hun gemiddelde SE-cijferlijst mee naar huis.  
 

LEERLINGEN, OUDERS & PERSONEEL 
Ouderraad 
Op dinsdag 22 maart is de ouderraad van de Roncalli Mavo bijeen gekomen. We hebben gesproken over de periode 
na de coronamaatregelen, leerling activiteiten, onderwijs, personeel en veiligheid. Ook hebben we gesproken over 
het welbevinden van leerlingen na twee jaar corona. Het is belangrijk dat leerlingen die niet lekker in hun vel zitten 
de weg weten te vinden naar hulp die op school en buiten school geboden kan worden. De ondersteuningsafdeling 
van de Roncalli Mavo zal een brief maken waarin we de verschillende mogelijkheden van ondersteuning binnen en 
buiten school onder de aandacht brengen. We verwachten deze brief medio april te kunnen versturen.  

 
Klas 4B zet zich in voor Oekraïne  
De oorlog in de Oekraïne is een actuele gebeurtenis die veel leerlingen bezig houdt. In de 
lessen hebben we daar op verschillende manieren met de leerlingen aandacht aan besteed. In 
klas 4B hebben de leerlingen tijdens mentoruur besloten dat ze graag in actie wilden komen 
voor de mensen in de Oekraïne. Ze hebben op donderdag 17-03 zelfgemaakte lekkernijen 
meegenomen naar school en in de pauze verkocht in de aula. Dit heeft het mooie bedrag van 
€70,- opgeleverd, dat overgemaakt is naar giro 555. Een compliment voor de leerlingen van 
klas 4B.  

 
personeel 
Mevrouw Van ’t Hoff, meneer Ozan en mevrouw Hoogenboom zijn vanwege medische redenen nog afwezig. We 
wensen ze veel sterkte met hun herstel. Mevrouw Oomkens en mevrouw Kandylaridou zijn gelukkig weer regelmatig 
op school aanwezig en in hun lesuren aan het opbouwen.  
 

Op vrijdag 22 april 2022 verschijnt de oudernieuwsbrief van april.  
 
Met hartelijke groet,   
 
Gijs Kruit  
(Locatiedirecteur, Roncalli Mavo)   
 
 
 


