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Welkom

 Vastiane Jong
 Leerjaarcoördinator klas 1
 Docent Engels en International Class



 

Inhoud
• Introductieweek
• Digitaal onderwijs
• Flexrooster
• Huiswerkarm (HWK/SWT)
• Vakken 
• Doorstroom
• Discovery
• Mentor & peerleader
• Cursussen en trainingen
• Activiteiten
• Aanmelden en inschrijven



 Introductieweek 
• Activiteiten in de school om de 

school te leren kennen

• Omgangsafspraken met de klas

• Informatie over schoolregels en de 
IPad

• Kluisjes

• Activiteiten om elkaar te leren 
kennen zoals, bowlen en een 
schoolfeest



Digitaal onderwijs

De IPad
• Digitale boeken

• Zulu-desk

• Het lesrooster

• Agenda met huiswerk

• Berichten sturen naar 
docenten

• Cijfers

• Inschrijven workshops

• Google omgeving



 Rooster en 
schooltijden
• Vaste schooltijden 

8.30 tot 15.00 of
9.15 tot 15.40

• 3 lessen op een dag van 80 minuten

• Na iedere les een pauze
2x 20 minuten 
1x 30 minuten

• Aan het begin en eind van de dag 
mogelijkheid tot huiswerk maken



 

• Tijdstip zelf kiezen: 8.30 of 
15.00 uur.

• Verplicht 5x in de week.

• Kies zelf bij welke docent je 
huiswerk gaat maken.

• samenwerken met klasgenoten 
of kinderen uit een andere klas.

• Vaste dagelijkse les in het 
rooster met je hele klas. 

• 40 minuten huiswerk maken 
onder toezicht van een docent. 
 

• kiest de docent niet zelf

Studiewerktijd(SWT)Huiswerkklas (HWK)

HUISWERKARM ONDERWIJS



 Schoolvakken
Vakken klas1

Wiskunde
Nederlands 
Duits
Engels
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Biologie
International Class
Technologie & Toepassing
Informatietechnologie
Tekenen 
LO (gym)

De Mavo-kansklas heeft 
ook:

- Rekenen
- Begrijpend lezen.

De Havo-kansklas heeft 
ook:
- Frans

In klas 2  worden ook de 
volgende vakken 
gegeven:

- Economie
- Natuurkunde
- Frans (keuzevak)



 Doorstroom



 Discovery
• 3x per jaar jaar leuke workshops van 

8 a 9 lessen waar je je voor kunt 
inschrijven

• 1x per week tijdens HWK en SWT

• werk naar een eindproduct toe

• schrijf een reflectie over de 
workshop



 



• Vast aanspreekpunt voor de klas

• Begeleiden tijdens mentoruur 1x in de 
week

• Aanleren van studievaardigheden

• Bespreken wat er in de klas speelt

• Gesprekken als je ergens mee zit

• Voortgang en studiewerktijd bijhouden

Mentor en peerleader



 

Cursussen en trainingen

 Wij bieden gedurende het jaar de volgende cursussen 
 en trainingen om leerlingen te ondersteunen.

•
•
• Rouwverwerking
• Rots & Water 
• Agressie Regulatie Training
• plannen en structureren van schoolwerk  (



 

Projecten 
• Wildlife Film Festival Rotterdam
• Discriminatie project (met Anne Frank 

Stichting)
• Anti- Pestproject (met Buurtwerk)
• Roncalli in actie
• De cultuurdag
• Profielwerkstuk

Activiteiten
Leerling activiteiten
• Introductieweek klas 1
• Kerstbal
• Wegweesdag
• Sportdag

Werkweek
• Werkweek klas 2
• Skireis leerjaar 3 en 4

Uitwisselingen International Class

Luxemburg 
International 

Class



 Aanmelden en inschrijven
Aanmelden  
via het digitale aanmeldformulier op de website.

Inschrijven 
Tussen maandag 15 februari en vrijdag 19 maart 
2021 met leerling en ouders op de Roncalli Mavo.

Plannen van afspraak
Inschrijven op de Roncalli Mavo vindt plaats op afspraak 
Na het invullen van het digitale aanmeldformulier kunt u hiervoor digitaal een afspraak 
maken via de digitale planner.

Toelatingsbesluit
Vanaf maandag 22-03 kunt u het toelatingsbesluit van aanmeldronde 1 verwachten.



 



 

 Vragen ?



 


