Rotterdam, 10-09-2021

Betreft: Informatiebrief

Beste ouder(s), verzorger(s),

Middels deze brief wil ik u graag informeren over verschillende onderwerpen en thema’s die in
de maand september van belang zijn. Over verschillende onderwerpen zult u (wanneer het u
en uw kind aangaat) nog een aanvullende brief/email ontvangen.
Voorlichtingsavonden
De voorlichtingsavond aan de ouders van de leerlingen van klas 1 heeft afgelopen woensdag
plaatsgevonden. Komende week staan de voorlichtingsavonden van klas 2 (dinsdag 14
september), van klas 3 (woensdag 15 september) en klas 4 (donderdag 16 september) op de
planning. Bij de voorlichtingsavonden kan (in verband met de coronamaatregelen) per leerling
één ouder aanwezig zijn. Het doel van de avond is het informeren over de gang van zaken in
het betreffende leerjaar, het delen van verwachtingen met betrekking tot de samenwerking en
het kennismaken met de mentor.
Lesrooster in de week van 20 september
In de week van maandag 20 september vindt het schoolkamp van leerjaar 2 plaats. Doordat er
verschillende docenten meegaan op kamp zal de personele bezetting op school deze week
lager zijn dan we doorgaans gewend zijn. Hierdoor zal er deze week in alle leerjaren rekening
gehouden moeten worden met roosterwijzigingen. We zullen daarbij het ontstaan van
tussenuren zoveel mogelijk proberen te beperken. De docenten die mee zijn op schoolkamp
hebben daar in hun lesplanning rekening mee gehouden.
Discovery-Programma
Op dinsdag 28 september zal het Discovery-Programma voor de leerlingen en klas 1 en 2 van
start gaan. In het programma zijn lessen rond thema’s en activiteiten opgenomen die niet in
het basisprogramma zitten, maar wel heel interessant zijn. Leerlingen kunnen drie keer per
jaar een onderdeel kiezen, dat ze gedurende een periode van 9 weken volgen. In periode 1
kunnen de leerlingen kiezen uit: ‘rock the school’, theater, art & design, racketsport, robotica,
fotografie, umami, heel Roncalli bakt, primitief koken en het scheikunde-LAB. Aanstaande
dinsdag ontvangen de leerlingen een informatieboekje met meer informatie over de
verschillende thema’s. Aanstaande woensdag krijgen de leerlingen een mail in hun Magistermail met daarin een link naar een keuzeformulier (waarin leerlingen hun voorkeur voor de
onderdelen aan kunnen geven). De week voorafgaande aan de start van het programma
krijgen de leerlingen te horen bij welk onderdeel ze ingedeeld zijn en wanneer ze waar
verwacht worden.
Nationaal Programma Onderwijs
Het ministerie van onderwijs heeft VO-scholen vorig jaar gevraagd om een programma te
maken om cognitieve achterstanden die tijdens de lockdown ontstaan zijn bij leerlingen in te
lopen en om interventies te plegen die bevorderend zijn voor het sociaal-emotioneel
welbevinden van leerlingen. In mei 2021 heeft de Roncalli Mavo een schoolscan uitgevoerd
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en aan de hand daarvan een programma opgesteld. In de week van maandag 27 september
zullen verschillende onderdelen van het NPO-programma van de Roncalli Mavo van start
gaan. In die week zal er namelijk gestart worden met taalondersteuning, rekenondersteuning,
NPO-vakondersteuning en de training mindfulness. Deze ondersteuningsuren zijn gericht op
de leerlingen waarbij we achterstanden vastgesteld hebben. De ouders van leerlingen die dit
betreft, worden hier per email over geïnformeerd. Daarnaast komen de uren bij de leerlingen
in het Magisterrooster te staan. Voor de training mindfulness kunnen leerlingen zich
aanmelden bij mevrouw Van Oortmerssen.
Covid19 (maatregelen en afspraken)
In ieder geval tot maandag 20 september gelden de volgende maatregelen en afspraken:
- Leerlingen en medewerkers wassen en ontsmetten regelmatig hun handen. In de
school zijn verschillende zuilen waar handen ontsmet kunnen worden.
- In de gangen en in de aula dragen leerlingen en medewerkers een mondkapje.
Wanneer leerlingen zittend eten of drinken hoeven de leerlingen het mondkapje in de
pauzeruimtes tijdelijk niet te dragen.
- Leerlingen houden 1,5 meter afstand ten opzichte van medewerkers van de school.
Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden.
- Bij klachten die aan Covid19 gerelateerd kunnen zijn, blijven leerlingen en
medewerkers thuis en laten zich testen.
- Wij zullen de leerlingen regelmatig van zelftesten voorzien. Het is advies is om twee
keer per week een zelftest af te nemen (dit advies van zelftesten geldt niet voor
diegene die volledig gevaccineerd zijn of aan deze omschrijving voldoen).
Leerlingen die mogelijk in contact geweest zijn met een met corona besmette leerling, worden
daarover per email geïnformeerd en voorzien we van een (extra) zelftest. In de brief worden
de te nemen stappen naar aanleiding van het mogelijke contact beschreven.
Leerlingen die niet volledig immuun zijn (niet volledig zijn gevaccineerd of aan de immuun
voorschriften kunnen voldoen) en in nauw contact (15 minuten binnen 1,5 meter) geweest zijn
met iemand (medeleerling of huisgenoot) waarbij een Covid-19 besmetting is vastgesteld:
- Dienen in quarantaine te gaan.
(Minimaal in quarantaine tot 5 dagen na het laatste contact met de besmette persoon
en afgesloten met een negatieve test).
- Worden dringend verzocht om twee keer per week thuis een zelftest af te nemen.
(Deze zijn kosteloos verkrijgbaar bij de receptie).
Een immuun persoon (leerling) hoeft niet thuis te blijven bij een besmetting van een ander
persoon en kan onderwijs op school blijven volgen. Ook hoeven zij (mits ze geen klachten
hebben), geen zelftesten af te nemen.
Leerlingen die in quarantaine zitten worden digitaal middels Google Meet bij de lessen
betrokken.
Met bovenstaande maatregelen en afspraken proberen wij de kans op verspreiding van het
Covid-19 virus binnen onze school te minimaliseren. We hopen daarmee dat de leerlingen en
medewerkers gezond zullen blijven en we lesuitval voor leerlingen tot een minimum kunnen
beperken. Dit kan alleen als we ons allemaal aan de maatregelen en afspraken houden.
Vrijwillige ouderbijdrage
Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen in de loop van september via WIS-collect een email met
daarbij het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen (deze vrijwillige ouderbijdrage is
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voor schooljaar 2021-2022 vastgesteld op €125,-). De vrijwillige ouderbijdrage wordt o.a.
gebruikt voor: de introductieactiviteiten van leerjaar 1, excursies, gastlessen, het DiscoveryProgramma, culturele activiteiten, de survivaldag leerjaar 3, de sportdag, schoolfeesten,
vieringen en de diploma-uitreiking. Het is mogelijk om de vrijwillige ouderbijdrage in termijnen
te voldoen.
Werving ouderraad
De ouderraad bestaat uit een groep ouders die aangegeven hebben daarin zitting te willen
nemen. Deze ouderraad houdt zich nauwkeurig op de hoogte van alle schoolse zaken en
vergadert regelmatig met de directie. Heeft u interesse om lid te worden van de ouderraad,
dan kunt u zich opgeven via de administratie van de school of door een e-mail te sturen naar
ronca.mavo@roncallimavo.nl.
Fotowedstrijd
Ook dit jaar wordt er op de Roncalli Mavo weer een (zomer) fotowedstrijd georganiseerd. Dit
jaar is het thema van de fotowedstrijd de letter R. Leerlingen kunnen tot 1 oktober een foto
insturen naar foto@roncalli.nu.
Watertappunten
In de zomervakantie zijn er twee watertappunten voor leerlingen op de Roncalli Mavo
geplaatst. Op de website kunt u meer lezen over deze watertappunten.
Tot slot
Op vrijdag 1 oktober ontvangt u per email de maandelijkse oudernieuwsbrief van de Roncalli
Mavo. Ik wens u en de leerlingen een fijn schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,

Gijs Kruit
Locatiedirecteur
Roncalli Mavo
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