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Rotterdam, 08-01-2021 
 
 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
 
 
De beste wensen voor 2021! We zijn kalenderjaar 2021 anders gestart dan we gewend 
zijn, namelijk met digitaal onderwijs op afstand. De eerste lesweek van 2021 is vrijwel 
volledig verlopen zoals we die beoogd hadden. Met het aanhouden van het reguliere 
rooster zorgen we voor een herkenbare structuur voor leerlingen en docenten. Daarnaast 
kennen de digitale lessen een herkenbare opbouw waarbinnen ruimte is voor uitleg, 
verwerking en het stellen van vragen. 
 
Toelichting digitale lessen 
Over de duur van de lessen (80 minuten) hebben wij enkele vragen gekregen. Het is 
daarom goed om de gedachte daarachter en de invulling daarvan nog nader toe te 
lichten. De digitale lessen bestaan voor een deel uit het behandelen van huiswerk, het 
behandelen van nieuwe lesstof en het geven van instructie. Daarnaast zijn de leerlingen 
een deel van de les bezig met het verwerken van de lesstof. Tijdens deze verwerking 
kunnen de leerlingen de docent raadplegen met vragen. Aan het einde van de 80 minuten 
zal de docent de les met de leerlingen afsluiten. Het is dus niet de bedoeling dat 
leerlingen eerder de les verlaten. In de 80 minuten die de les duurt is er dus voldoende 
afwisseling en voldoende gelegenheid voor de leerlingen om zich de lesstof eigen te 
maken.  
 
Verkort rooster en inhaalmoment bovenbouw 
Zoals eerder aangekondigd zullen we donderdag 14 januari met een verkort rooster 
werken. De leerlingen hebben die dag verkorte digitale lessen in de ochtend. In de 
middag komen de bovenbouwleerlingen die nog toetsen in moeten halen naar school om 
toetsen in te halen. Het inhaalmoment voor klas 3 start om 13.00 uur (12.45 aanwezig) en 
het inhaalmoment voor klas 4 start om 13.30 uur (13.15 uur aanwezig). Leerlingen 
hebben voor dit moment een uitnodiging gekregen via Magistermail.  
 
Verkort rooster donderdag 14 januari 

Les  Tijd 

Mentoruur 8.30 – 9.10 uur 

Les 1 9.10 – 9.50 uur 

Les 2 9.50 – 10.30 uur 

Les 3 10.50 – 11.30 uur 

Les 4 11.30 – 12.10 uur 

 
Communicatie onderwijs vanaf 18-01 
Op dinsdag 12 januari krijgen we te horen welke coronamaatregelen er vanaf 18 januari 
voor het onderwijs zullen gelden. We verwachten u donderdag 14 januari te kunnen 
informeren over hoe we het onderwijs op de Roncalli Mavo vanaf maandag 18 januari 
zullen vormgeven.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gijs Kruit 


