
  NIEUWSBRIEF 
      Nummer 3                        30 november       Ouders                  Jaargang 2022- 2023 

Voor u ligt de derde oudernieuwsbrief van dit schooljaar. In de deze nieuwsbrief blikken we terug op 
de maand november, kijken we vooruit naar de maand december en is er aandacht voor onderwijs en 
organisatie.  
 

TERUGBLIK NOVEMBER 
De maand november vormde de periode tussen de herfstvakantie en de eerste toetsweek. Vier 
lesweken gingen vooraf aan toetsweek 1, die afgelopen maandag van start is gegaan. De toetsweek is 
een moment in het jaar waar door leerlingen, vakdocenten en mentoren bewust naartoe gewerkt wordt 
en wat soms voor leerlingen best een spannende periode is. Voor de leerlingen van klas 1 betreft het 
hun eerste toetsweek. Zij zullen de week met elkaar na de laatste toets op een leuke wijze afsluiten. 
Voorafgaande aan de toetsweek hebben we enkele tips van onze RT ‘er (mevrouw Khawalid) met de 
leerlingen gedeeld. Deze tips zijn ook terug te vinden op onze blogpagina en op Instagram.  
Ook de eerste ouderavond (10 minutengesprekken) van dit schooljaar vond ik november plaats. In 
totaal zijn er die avond ruim 250 gesprekken gevoerd.  

 
Internationale Uitwisseling Italië klas 3 
Van dinsdag 1 november t/m dinsdag 8 november zijn de 
leerlingen van klas 3 die het vak International Class volgen op 
uitwisseling geweest met een school in Noord-Italië. De leerlingen 
verbleven bij hun Italiaanse leeftijdsgenoten en hebben een 
leerzaam en uitdagend programma gevolgd. Zo stonden o.a. de 
volgende activiteiten op het programma: een workshop chocolade 
en olijfolie maken, een cultureel bezoek aan Turijn, een bezoek 
aan Sacra di San Michaele, een bezoek aan Genua en de 
Middellandse Zee en verschillende bezoeken aan de Italiaanse partnerschool. We kijken 
terug op een leuke en leerzame reis, waarin leerlingen kennis hebben gemaakt met de 
Italiaanse cultuur en waarin vriendschappen zijn ontstaan. In de week van 27 maart 
zullen de leerlingen van onze partnerschool in Nederland op bezoek komen om 
Nederland en de Nederlandse cultuur te ontdekken.  

 
Scholenmarkt bovenbouw Roncalli Mavo 
Dinsdagavond 22 november heeft de scholenmarkt voor mbo- en havoscholen op de Roncalli Mavo 
plaatsgevonden. De scholenmarkt is druk bezocht door de leerlingen en ouders van de bovenbouw. 
Alle grote mbo-scholen uit de regio en verschillende havo-scholen kwamen zich die avond presenteren. 
We hopen dat deze avond bijgedragen heeft aan het verruimen van de blik van leerlingen op het 
vervolgonderwijs en dat ze de open-dagen of meeloop-dagen van de scholen waar ze in geïnteresseerd 
zijn zullen gaan bezoeken. Veel bezoekende scholen noemden na afloop de fijne sfeer die zij hebben 
ervaren in de gesprekken met leerlingen en ouders.  
 
Open avond 
Woensdagavond 16 november stond de openavond op de planning. Tijdens deze avond was de school 
open voor geïnteresseerde leerlingen uit groep 7 en groep 8 van de basisschool en hun ouders. Het was 
voor het eerst sinds 2020 dat we de school op deze wijze open konden stellen voor ouders en 
leerlingen. Tijdens deze avond hebben onze leerlingen (bijna 100 leerlingen waren aanwezig om te 
helpen) en de docenten laten zien wat de Roncalli Mavo duidelijk, modern en sfeervol maakt. De open 
avond is goed bezocht en we kijken terug op een geslaagde avond. Op zaterdag 28 januari staat de 
traditionele open dag van de Roncalli Mavo op de planning (10.30 – 15.00 uur). We hopen dat er dan 
wederom veel leerlingen bereid zullen zijn om te komen helpen en hun school te vertegenwoordigen.  
 

VOORUITBLIK DECEMBER 
Ook in december hebben we verschillende activiteiten voor leerlingen en ouders op het programma 
staan. Hieronder treft u een overzicht.  
 
Agenda december 

Datum Activiteit Leerjaar 

Maandag 28 november t/m 
vrijdag 2 december 

Toetsweek periode 1 1 t/m 4 

Vrijdag 2 december Afsluitende activiteit periode 1 klas 1 (na de laatste toets) 1 

Dinsdag 6 december Verkort rooster 1 t/m 4 

 

https://www.roncallimavo.nl/blog/voorbereiding-toetsweek/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Froncallimavoinsta%2F&source=omni_redirect


Dinsdag 6 december Inhalen gemiste toetsen periode 1. 1 t/m 4 

Dinsdag 6 december Tweede bijeenkomst ouderraad n.v.t. 

Woensdag 7 december Gastlessen discriminatie  1 

Donderdag 8 december Inhaalmoment schoolfotograaf en examenfoto 1 t/m 4 

Vrijdag 9 december Paarse vrijdag 1 t/m 4 

Dinsdag 13 december Presentatie profielwerkstukken 4 

Woensdag 14 december Proeflessen leerlingen groep 8 en 7 n.v.t. 

Donderdag 22 december Rapport periode 1 1 t/m 4 

Donderdag 22 december Uitvoering project ‘Roncalli in Actie’ 1 t/m 4 

Donderdag 22 december Schoolfeest op de Roncalli Mavo (avond) 1 t/m 4 

Vrijdag 23 december Studiedag docenten, leerlingen lesvrij 1 t/m 4 

Vrijdag 23 december Kerstvakantie t/m zondag 8 januari 1 t/m 4 

 
ONDERWIJS 

Presentatie profielwerkstukken leerjaar 4 
Dinsdagavond 13 december presenteren de leerlingen van klas 4 hun profielwerkstuk aan 
medeleerlingen en ouders. Leerlingen en ouders hebben hier een uitnodiging van ontvangen. Het 
profielwerkstuk is een verplicht en officieel onderdeel van het examen (dat met een voldoende moet 
worden afgerond). De avond is van 19.00 – 20.40 uur (inloop vanaf 18.30 uur). Mocht het Nederlands 
voetbalelftal nog in het toernooi zitten en die avond om 20.00 uur moeten spelen, dan zullen we het 
programma om 16.00 uur laten starten. Indien dat het geval is, zullen we leerlingen en ouders daar 
tijdig over informeren.   
 
Paarse Vrijdag 
Op vrijdag 9 december besteden we op de Roncalli Mavo net als op veel andere scholen in Nederland 
aandacht aan Paarse Vrijdag. We willen de leerlingen en de docenten uitdagen om op die dag iets paars 
naar school aan te trekken en op die manier solidariteit te tonen met leerlingen die worstelen met hun 
seksuele- of genderidentiteit. We willen daarmee uitdragen dat je bij ons op school jezelf kan en mag 
zijn. In de week van paarse vrijdag zal tijdens mentoruur gesproken worden over paarse vrijdag. Voor 
de leerlingen van klas 1 zal er in de week van paarse vrijdag op woensdag een gastles door de Anne 
Frank Stichting gegeven worden over discriminatie.  
 
Discovery-programma 
Het discovery-programma van periode 1 is inmiddels achter de rug. Periode 1 
is afgesloten met een avond voor leerlingen en ouders waarop zij 
presenteerden wat zij tijdens hun onderdeel gedaan en geleerd hebben. Zo 
gaf de band een optreden, waren er door de leerlingen gemaakte hapjes te 
proeven en voerden de leerlingen die theater gevolgd hadden een 
voorstelling van ‘Stranger Things’ op.  
In periode 2 kunnen de onderbouwleerlingen een nieuw discovery-onderdeel 
kiezen. Vanaf aanstaande vrijdag kunnen de leerlingen zich voor periode 2 
inschrijven. Nieuw in periode 2 is het onderdeel LegoRobotica, wat gegeven 
zal worden door meneer Knetemann en meneer Kruit. Op donderdag 15 
december zullen de eerste discovery-lessen van periode 2 gegeven worden.  
 
Anti-pestproject klas 2 
In leerjaar 2 heeft in samenwerking met Buurtwerk het Anti-pestproject in de maand november 
plaatsgevonden. De leerlingen kregen een workshop van Buurtwerk over wat pesten is en wat je 
ertegen kan doen. Daarna hebben de leerlingen bij het vak International Class een poster of een filmpje 
gemaakt om pesten tegen te gaan. Deze posters en filmpjes zullen ze gaan presenteren aan Buurtwerk, 
die de beste poster en/of filmpje gaat gebruiken in hun campagnes tegen pesten. 
 
CKV-beats 
Bij het vak CKV zijn de leerlingen in de maand november met het componeren van 
een elektronische beat aan de slag geweest. Dit deden ze onder leiding van een 
professionele, externe workshopleider. Onder de beat hebben de leerlingen een tekst 
geschreven, waarmee ze een echte song gemaakt hebben.  
 
Roncalli in Actie 
Op donderdag 22 december zal het project ‘Roncalli in Actie’ door de leerlingen van 
klas 1 t/m 4 uitgevoerd worden. Deze actie staat in het teken van burgerschap en maatschappelijke 
betrokkenheid en past volledig binnen de kerstgedachte (het bieden van licht en hoop in donkere 
dagen). De leerlingen van klas 1 t/m 3 zullen het project in december tijdens de lessen International 
Class en CKV voorbereiden. De leerlingen van klas 4 zullen alleen op de dag zelf met het project bezig 
zijn.  



 De leerlingen van klas 1 zullen zich inzetten voor de Voedselbank Rotterdam. Met zelf 
bedachte acties zullen ze geld en spullen voor de voedselbank ophalen. Op 22 december zullen 
ze hun acties aan elkaar presenteren.  

 De leerlingen van klas 2 zullen zich verdiepen in zwerfafval en de plasticsoep. Ze zullen een 
kunstwerk van zwerfafval maken en daarmee een statement maken om bewust om te gaan met 
zwerfafval. 

 De leerlingen van klas 3 zullen meedoen aan de actie ‘Wright for Rights’ van Amnesty 
International. Ook zullen zij een wijkwandeling (Prinsenland) maken en zich daarbij verdiepen 
in Streetart kunst die in de wijk aanwezig is. 

 De leerlingen van klas 4 zullen zich middels een kerstkaartenactie inzetten voor de ouderen in 
de wijk.   

 

ORGANISATIE 

Roosterwijziging  
Bij de start van periode 2 (maandag 5 december) kunnen verschillende klassen te maken krijgen met 
een kleine roosterwijziging. De nieuwe roosters zijn vanaf vandaag zichtbaar in Magister.  
 
Aanmelden wintersportreis bovenbouw 
In het voorjaar van 2020 zijn we voor het laatst met de leerlingen van de bovenbouw op 
wintersportreis geweest. Dit jaar hopen we daar (na een onderbreking vanwege corona) een vervolg aan 
te geven. Van 21 maart t/m 26 maart hopen we weer met een groep leerlingen uit klas 3 en klas 4 met 
de bus naar Fügen (Zillertal, Oostenrijk) af te reizen, om te skiën en te snowboarden. Aanmelden voor 
de reis kan deze week nog bij meneer Scholten.   
 
Voorlichtingsactiviteiten 
In december hebben we verschillende voorlichtingsactiviteiten op de planning staan. Op woensdag 14 
december organiseren we van 13.30 uur tot 15.00 uur proeflessen op de Roncalli Mavo. Leerlingen van 
groep 7 en groep 8 kunnen zich daarvoor aanmelden via de website. Daarnaast staan we op dinsdag 13 
december op de scholenmarkt van Capelle aan den IJssel en op diezelfde avond op de scholenmarkt 
van de NPRS.  
 
Inhalen gemiste toetsen (6 december) 
Periode 1 van dit schooljaar wordt deze week met de toetsweek afgesloten. Om periode 1 helemaal af 
te ronden is het belangrijk dat leerlingen nog openstaand werken (toetsen en opdrachten) zo spoedig 
mogelijk inhalen. Op dinsdag 6 december werken we met een verkortrooster. Leerlingen hebben die 
dag in de middag de gelegenheid om toetsen op school in te halen. Wanneer leerlingen nog openstaand 
werk hebben worden ze die middag verwacht. Is er geen openstaand werk meer, dan zijn leerlingen die 
middag vrij. Het kan zijn dat er door omstandigheden nog veel werk ingehaald moet worden (meer dan 
redelijkerwijs op één middag afgenomen kan worden). In dit geval zal de mentor een planning maken 
met de leerlingen om de toetsen in te halen. Op dinsdag 20 december moeten alle cijfers van periode 1 
in Magister staan. 
 
Schoolfotograaf  
Donderdag 8 december zal de schoolfotograaf langskomen om de leerlingen die de schoolfotograaf in 
november gemist hebben alsnog op de foto te zetten. Ook zullen er die dag groepsfoto’s met de 
leerlingen van klas 4 gemaakt worden.  
 

LEERLINGEN, OUDERS & PERSONEEL 
Nieuwe docenten 
Per 1 december zal meneer Van der Zijden (docent geschiedenis en mentor 1B) onze school verlaten. 
Meneer Van der Zijden zal een nieuwe uitdaging aangaan op het OPDC (en blijft daarmee wel binnen 
ons bestuur actief). Gelukkig hebben we twee ervaren vervangers gevonden die het werk van meneer 
Van der Zijden meteen over kunnen nemen.  
Mevrouw Van Lieshout zal geschiedenis gaan geven aan de brugklassen en aan klas 4. Ook zal zij het 
mentorraat van klas 1B op zich nemen. 
Meneer Gelderblom zal geschiedenis gaan geven aan de leerlingen van klas 3 en International Class aan 
de brugklassen.  
We wensen mevrouw Van Lieshout en meneer Gelderblom veel succes en geluk op onze school en 
hopen dat zij snel hun draai zullen vinden. We hebben de leerlingen en ouders die direct bij deze 
docentenwissel betrokken zijn hier eerder per brief over geïnformeerd.  
 
Bijeenkomst leerlingenraad bovenbouw 
De leerlingenraad bovenbouw is vorige week onder leiding van mevrouw Koster voor de tweede keer 
dit schooljaar bij elkaar gekomen. Uit de vorige bijeenkomst kwamen verschillende vragen naar voren 
die de leerlingenraad gedeeld had met de directie. Die vragen zijn besproken en voorgelegd aan de 



verschillende werkgroepen. De leerlingenraad is daar tijdens deze bijeenkomst over in gesprek gegaan. 
Ook stonden er enkele nieuwe thema’s op de agenda. De leerlingenraad heeft o.a. gesproken over de 
regels en afspraken tijdens de pauzes, over hun ideeën m.b.t. de Kolderdag, over de nieuwe leerweg 
binnen het VMBO, over schoolfeesten, over LO2 en over de invulling van de Wegweesdag. De vragen 
voortkomend uit het overleg zullen aan de verschillende werkgroepen voorgelegd worden. Het is fijn 
en waardevol om zo’n actieve leerlingenraad te hebben.  
 
Bijeenkomst ouderraad 
Op dinsdag 6 december komt de ouderraad van de Roncalli Mavo weer bij elkaar. Een korte 
samenvatting van die bijeenkomst zal opgenomen worden in de nieuwsbrief van december.  
 

Op vrijdag 23 december 2022 verschijnt de oudernieuwsbrief van december.  
 
Met hartelijke groet,   
 
Gijs Kruit  
(Locatiedirecteur, Roncalli Mavo)   
 
 
 


