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Voor u ligt de oudernieuwsbrief van februari. In deze nieuwsbrief kijken we terug op de maand februari en kijken
we vooruit naar de maand maart.

TERUGBLIK FEBRUARI
In de maand februari waren er gelukkig, in tegenstelling tot januari, weinig leerlingen en docenten afwezig ten
gevolge van corona. Het was goed dat lessen, toetsen en activiteiten veelal volgens planning door konden gaan. Op
14 februari hebben we stilgestaan bij Valentijnsdag. De leerlingen vonden een verrassing van Cupido in hun kluisje,
sommige leerlingen hadden een leuke verrassing voor elkaar gekocht en Buurtwerk kwam langs om in de pauze
voorlichting te geven over liefde en alles wat daarmee te maken heeft. Op vrijdag 18 februari kregen we te maken
met storm Eunice. Omdat het openbaar vervoer maar tot 10.00 uur reed, hebben we besloten om die dag de lessen
bij uitzondering online te geven. Vandaag start voor de leerlingen de voorjaarsvakantie. We wensen u en de
leerlingen alvast een fijne voorjaarsvakantie.

VOORUITBLIK MAART
Agenda maart

Datum
Za. 26-02 t/m zo. 06-03
Ma. 07-03 t/m vr. 11-03
Di. 08-03
Vr. 11-03
Ma. 14-03
Ma 14-03 t/m vr. 18-03
Ma. 21-03 t/m vr. 25-03
Vr. 25-03
Ma. 28-03
Di. 29-03
Do. 31-03

Activiteit
Voorjaarsvakantie.
Uitwisseling met Griekenland en Estland, ontvangst enkele
leerlingen en docenten.
Voorlichting seksualiteit leerjaar 2, aangeven en accepteren van
grenzen.
Doorgeven vakkenpakketkeuze.
Start CPE tekenen
Toetsvrije week.
Toetsweek 2.
Schoolfeest (avond)
Herkansen leerjaar 4
Praktijkopdracht LO2 klas 4
Voorlichting ouders klas 4 over het centraal examen.

Leerjaar
1 t/m 4
3
2
1
4
1
1
1
4
4
4

t/m 3
t/m 4
t/m 4
t/m 4

ONDERWIJS
Discovery-programma

In februari hebben de leerlingen van klas 1 en 2 weer activiteiten uit het discovery-programma gevolgd. De foto’s
geven een kleine impressie van de verschillende activiteiten. Het onderdeel ‘heel Roncalli bakt’ wordt op zaterdag 12
maart afgerond met een high tea voor ouders, verzorgd door de leerlingen.

Literatour

Dinsdag 15 februari was jeugdliteratuurschrijver Buddy Tegenbosch te gast op de Roncalli Mavo, om de leerlingen
van klas 3 te vertellen over zijn boeken en het schrijversvak. Zijn bezoek stond in het teken van de ‘Boekenweek van
jongeren’. Onder de link treft u een kort artikel over zijn bezoek aan de Roncalli Mavo.

Afronding lessen media-empowerment

Maandag 21 februari heeft Buurtwerk de laatste lessen media-empowerment aan de leerlingen van klas 1D en klas
1C gegeven. De eerste lessen vonden plaats in november en december. We hebben in december ook een digitale
thema-avond voor ouders rond dit thema georganiseerd. We verwachten dat de interactieve lessen zullen
bijdragen aan het verstandig omgaan met (social) media door de leerlingen. De leerlingen hebben geleerd hoe
ze online grenzen aan kunnen geven en met vervelende online gebeurtenissen om kunnen gaan. In de derde
periode zullen de leerlingen van klas 1A en 1B ook enkele gastlessen media-empowerment volgen.

T&T / speeltuinontwerp
De leerlingen zijn volop aan de slag met het maken van de speeltuinmaquette.
Ze bedenken van alles en vragen om de juiste materialen en benodigdheden.
Soms hebben we iets liggen, maar vaak gaan we met elkaar zitten om een
goede, praktische oplossing te verzinnen. Daarbij gebruiken ze zelfstandig de
gereedschappen zoals de boormachine, lijmpistolen, de schuurmachine
enzovoorts, waarbij ze elkaar helpen indien nodig. Ze ontpoppen zich tot
creatieve, zelfstandige denkers en doeners. Het is een feestje om te zien.
Komende weken komen er weer medewerkers van Stadsbeheer langs om te
kijken naar de voortgang en indien nodig te helpen.

Museumbezoek klas 1

Leren doen leerlingen niet alleen in het klaslokaal. Deze week zijn de leerlingen van klas 1 op
excursie naar het museum geweest. De leerlingen bezochten twee musea op één middag. Als
eerste werd een bezoek gebracht aan het natuurhistorisch museum. Leerlingen verdiepten zich
tijdens dat bezoek in skeletten, botten en stevigheid. Een onderwerp waar zij eerder tijdens de
biologieles aandacht aan besteed hadden. Vervolgens gingen zij naar het Wereldmuseum en
bezochten daar de tentoonstelling superstraat. Een tentoonstelling die in het teken staat van
cultuur en diversiteit. Het museumbezoek was een samenwerking tussen de vakken biologie en
International Class. Tijdens de lessen zal nog verder ingegaan worden op ervaringen, indrukken
en opgedane kennis tijdens het museumbezoek.

International Class

Van maandag 7 maart t/m vrijdag 11 maart komen leerlingen uit Estland en Griekenland
op bezoek op de Roncalli Mavo. Ze zijn hier in het kader van het project LIFE (literature for
everyone). Ze gaan samen met leerlingen die in klas 3 CKV-International volgen werken aan
het project. Ze gaan onder andere naar het kinderboekenmuseum in Den Haag. Ze zullen
ook een workshop volgen van professionals over hoe je een hoofdstuk van een boek omzet in een filmscene. Dit
zullen ze vervolgens toepassen op het boek dat de leerlingen allemaal gelezen hebben. De uitwisseling zal
verder in het teken staan van culturele verschillen en overeenkomsten tussen Estland, Griekenland en Nederland en
van elkaar beter leren kennen.

ORGANISATIE
Rooster toetsweek 2

Maandag 21 februari is het rooster van toetsweek 2 met de leerlingen in Magister gedeeld. Maandag 21 maart gaat
de toetsweek van periode 2 van start. In de maart maand zullen de leerlingen tijdens de vaklessen gericht naar de
toetsweek toewerken.

Vakkenpakketkeuze

In de maanden januari en februari zijn leerlingen en ouders van klas 1t/m3 voorgelicht over de
vakkenpakketkeuze. Het verzoek is om de keuze uiterlijk op vrijdag 11 maart in te leveren. Ouders (en leerlingen)
kunnen de informatie over het keuzeproces terugvinden op onze website. Vragen over de vakkenpakketkeuze
kunnen leerlingen en ouders stellen aan de mentor. Eventueel kan er ook een afspraak gemaakt worden voor een
persoonlijk gesprek met de LOB-coördinator. Via Magisterweb kan bij ‘activiteiten’ een adviesgesprek aangevraagd
worden met mevrouw De Bruijn of met mevrouw Algurdag. We wensen de leerlingen succes bij het maken van een
verstandige, weloverwogen keuze.

Ouderavond

Donderdag 17 februari heeft de tweede ouderavond van dit schooljaar plaatsgevonden. Het betrof in tegenstelling
tot de eerste ouderavond van dit schooljaar een digitale ouderavond. De ouderavond is technisch goed verlopen. We
hopen dat de gesprekken een positieve bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen.

Aanpassing coronamaatregelen

In de maand februari werden ook versoepelingen van de coronamaatregelen voor het onderwijs aangekondigd.
Vanaf vrijdag 18 februari kunnen gesprekken en bijeenkomsten met ouders weer op school plaatsvinden. Ook werd
vanaf die dag de minimale isolatieduur voor met covid besmette personen ingekort naar minimaal 5 dagen (op
voorwaarde dat de besmette persoon minimaal 24 uur klachtenvrij is). Op vrijdag 25 februari komt de
mondkapjesplicht voor leerlingen en personeel te vervallen. In het openbaarvervoer blijft de mondkapjesplicht nog
wel van kracht.
We zullen leerlingen en collega’s blijven voorzien van zelftesten. Het advies is om minimaal 2 keer per week een
zelftest af te nemen.

LEERLINGEN, OUDERS & PERSONEEL
Voorlichting beroep ouder

In februari kregen leerlingen van 1C en 1D tijdens HWK een beroepenvoorlichting van een ouder van één van de
leerlingen. Tijdens de ouderavond in november hebben de LOB-coördinatoren gepeild onder ouders wie er bereid
was om een dergelijke voorlichting te geven.
De ouder die de voorlichting gaf, had een inspirerend verhaal te vertellen. Het verhaal ging terug naar haar eigen
middelbareschooltijd. Na lang studeren en veel diploma’s halen heeft ze uiteindelijk een universitair diploma
gehaald en nu is ze commercieel directeur bij een bedrijf in de Rotterdamse haven. Na afloop stelden de leerlingen

veel goede vragen. Ze vroegen zich namelijk af wat je nodig hebt om zoveel diploma’s te halen, of je naast zo’n
drukke baan nog wel vrije tijd hebt en hoe dat valt te combineren met de zorg voor kinderen.
De voorlichting duurde 40 minuten. We kijken terug op een geslaagde middag.
Mocht u ook een voorlichting willen geven over uw beroep en over de weg die u heeft afgelegd om te komen waar u
nu staat, dan kunt u contact opnemen met mevrouw De Bruijn (cdebruijn@roncallimavo.nl).

Leerlingenraad

Afgelopen maand is de leerlingenraad onder leiding van mevrouw Jorritsma
(onderbouw) en onder leiding van mevrouw Koster (bovenbouw) bij elkaar gekomen.
Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende punten besproken. Het is interessant en
waardevol om de kijk van leerlingen op verschillende thema’s te zien. We zullen deze
stem meenemen bij het vormgeven van ons beleid. Tijdens deze bijeenkomsten
kwamen de volgende thema’s aan de orde:
Activiteiten in de pauze en gebruik van de catering.
Het gebruik maken van HWK, SWT en de leerlingenagenda.
De behoefte van leerlingen aan ‘leuke activiteiten’ en de bereidheid om mee
te helpen om de activiteiten te organiseren.
De NPO-ondersteuningsuren.
Het volgen van de online lessen (in geval van quarantaine).
Binnenkort zal de leerlingenraad wederom samenkomen om ons van waardevolle
input te voorzien op verschillende thema’s.

Ouders

In de maand maart zullen we in het kader van onze kwaliteitszorg een oudertevredenheidsenquête aan u
voorleggen. U kunt deze digitale enquête de week na de voorjaarsvakantie in uw mailbox verwachten. We stellen het
op prijs als u de enquête voor ons in zou willen vullen.

Leerlingen

We wensen de leerlingen een fijne voorjaarsvakantie. We hopen dat ze na twee intensieve schoolmaanden goed tot
rust zullen komen. Na de voorjaarsvakantie zien we de leerlingen op maandag 7 maart graag weer in goede
gezondheid op school.

Op vrijdag 1 april 2022 verschijnt de oudernieuwsbrief van maart.
Met hartelijke groet,
Gijs Kruit
(Locatiedirecteur, Roncalli Mavo)

