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Hierbij ontvangt u de vierde oudernieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021. De laatste lesweek van het 

kalenderjaar werd een andere week dan we ons aanvankelijk voorgesteld hadden. We hadden ons een week van 

fysiek onderwijs op school voorgesteld, met op donderdag de uitvoering van ‘Roncalli in Actie’, het uitreiken van de 

rapporten en een leuke afsluiting van het schooljaar met de mentor. Helaas hoorden we maandagavond dat de 

scholen per woensdag gesloten werden en zijn we snel overgestapt op digitaal onderwijs. Afgelopen vrijdag hebben 

we u per mail geïnformeerd over hoe ons onderwijs er de eerste twee weken na de vakantie uit zal komen te zien. 

We wensen u fijne kerstdagen en gelukkig nieuwjaar.  

 

TERUGBLIK DECEMBER 
Afronding periode 1 
Met de toetsweek die de eerste week van december plaatsvond, werd periode 1 van dit schooljaar afgesloten. We 
zijn blij dat in deze eerste periode fysiek onderwijs op school gedurende de hele periode mogelijk was. Ondanks 
de geldende coronamaatregelen konden er in de eerste periode gelukkig toch nog veel activiteiten doorgaan. De 
eerste periode wordt afgesloten met een rapport, dat de leerlingen met de post thuisgestuurd hebben gekregen.  

 

Cultuurdag   
We kijken terug op een zeer geslaagde cultuurdag. Er was groot enthousiasme onder de workshopleiders en de 
leerlingen. Een compliment voor mevrouw Kuil, voor de manier waarop ze deze dag onder de huidige 
omstandigheden heeft weten te organiseren. Op de blog is een verslag terug te lezen van de dag en ook op 
Facebook en Insta zijn filmpjes gepost die de moeite waard zijn om nog eens te bekijken. Een quote van 
workshopleider Cedric: “Leerlingen gaan super enthousiast aan het werk en maken kunst in een notendop. Onze 
docenten zien kwaliteiten bij jullie leerlingen”.  

 

 

Paarse Vrijdag 
Op Paarse vrijdag wordt er op veel scholen in heel Nederland extra aandacht besteed aan homoseksuelen en 
andere LHBTI-groepen. Op de Roncalli Mavo vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf mag en kan zijn. Op 
vrijdag 11 december was er daarom ook op de Roncalli Mavo aandacht voor Paarse Vrijdag. Naar aanloop van 
Paarse Vrijdag hadden verschillende docenten met hun leerlingen in de les al over Paarse Vrijdag gesproken. Op 
Paarse Vrijdag droegen veel leerlingen en docenten paarse elementen in hun kleding. Ondanks dat we er op Paarse 
Vrijdag natuurlijk extra bij stilstaan, zullen we ernaar streven op de Roncalli Mavo gedurende het hele jaar een 
klimaat te scheppen waarin je jezelf mag en kan zijn.  

 

VOORUITBLIK JANUARI 
Digitaal onderwijs op afstand 
In de periode van 4 januari t/m 15 januari zullen wij digitaal onderwijs op afstand verzorgen. We houden daarbij 
het reguliere lesrooster aan. De digitale lessen zullen worden gegeven middels Google Meet.  

In de periode dat we digitaal lesgeven zullen we geen HWK en SWT aanbieden. Leerlingen kunnen vragen stellen in 

de Hangout aan de vakdocent. Dit kan ook buiten lestijden. Alle zorg en ondersteuningstrajecten zullen begin 
januari op afstand gewoon doorgang vinden.  

Wanneer leerlingen problemen ervaren bij digitale lessen, dan kunnen ze dat doorgeven aan hun mentor of aan de 

leerjaarcoördinator. We zullen de problemen dan zo snel mogelijk proberen op te lossen.  

 

Donderdag 14-01 verkortrooster 
Donderdag 14-01 zullen we gebruik maken van een verkort lesrooster. In de middag is er gelegenheid voor 
leerlingen van klas 3 en klas 4 om op school toetsen in te halen. De leerlingen van klas 3 en klas 4 zullen daarover 

in de eerste week van januari worden geïnformeerd. 

https://www.roncallimavo.nl/cultuurdag-2020/


ONDERWIJS  
Buurtwerk: Anti-pestproject klas 2 
Vrijdag 11 december was Buurtwerk aanwezig om het project rond de anti-pestcampagne met klas 2 af te 
ronden. Alle leerlingen hebben hun campagneproduct gepresenteerd. Er zaten veel goede creatieve ideeën bij. 
In januari zullen een aantal verrassende ideeën verder uitgewerkt worden. Er is door Buurtwerk ook een groep 
als winnaar aangewezen. Deze groep heeft een diverse poster gemaakt, waarbij zowel aandacht is voor de 
pester, als voor het slachtoffer. De leerlingen hebben gewerkt vanuit hun eigen ervaring en hebben zich 
kwetsbaar op durven stellen. We zijn trots op onze leerlingen en zullen hun ontwikkelde producten inzetten 
binnen de school om pesten verder tegen te gaan.  

 

Roncalli in Actie 
Helaas werd maandag bekend dat de afsluitende dag van ‘Roncalli in Actie’ dit jaar geen doorgang kon vinden. In 
de aanloop naar deze dag hadden de leerlingen echter al veel activiteiten uitgevoerd. We zijn enorm trots op wat 
de leerlingen hebben laten zien. De leerlingen van klas 1 hebben met hun activiteiten in totaal €383,87 weten op 

te halen voor de voedselbank Rotterdam. Ook hebben zij eten en spullen ingezameld die donderdag door 
mevrouw Kuil bij de voedselbank zijn afgegeven.  

Leerlingen van klas 2 hebben zich ook ingezet voor de ander. Zo heeft een groep pannenkoeken verkocht en de 
opbrengst gedoneerd aan de voedselbank Capelle, heeft een groep gevoetbald met basisschool kinderen, heeft een 
groep zwerfvuil uit de wijk verzameld en heeft een groep kerstkaarten geschreven voor ouderen en eenzame 
mensen.   

De leerlingen van klas 3 hebben indrukwekkende Vlogs gemaakte over een instantie in de buurt. Op die manier 
krijgen leerlingen een indruk van welke instanties er allemaal binnen een wijk actief zijn. De leerlingen zullen het 
project bij de vakken International Class en CKV (wanneer dat weer mogelijk is) verder afronden.  

 

Discovery-Programma 
De eerste periode van het Discovery-Programma ligt inmiddels achter ons. Met veel enthousiasme kijken we terug 
op de eerste periode. Ook voor de tweede periode hebben de leerlingen hun keuze voor een onderdeel door 
kunnen geven en zijn ze inmiddels ingedeeld bij een onderdeel. Helaas kunnen de lessen niet (zoals gepland) 
meteen na de kerstvakantie weer van start gaan. Zodra fysiek onderwijs op school weer mogelijk is, zal ook het 
Discovery-Programma weer van start gaan.  
 

Life project, kerstwensen partnerscholen 
Ondanks dat fysieke uitwisselingen met onze internationale partnerscholen op dit moment niet mogelijk 
zijn, is er nog steeds veel interactie tussen de scholen. Recentelijk hebben de scholen besloten gezamenjk 
het boek ‘a hunderd hours of night’ te gaan lezen en het boek gezamenlijk te gaan verfilmen. Ook hebben 
onze leerlingen van de International Class kerstkaarten geschreven en gestuurd naar onze partnerscholen. 
Tevens hebben wij kerstkaarten ontvangen van onze buitenlandse partnerscholen. Zo hebben we 

kerstkaarten uit Finland, Duitsland, Estland en Griekenland gekregen (op de foto ziet u de kaarten uit 
Finland). De kerstkaarten hebben een mooie plaats gekregen binnen de school, bij het loket van 
International Class.  

 

Practicum scheikunde 
Vorige week vrijdag hebben de scheikundeleerlingen van meneer Schelfhout een practicum gedaan. De les van dit 
practicum was: een chemische reactie is een onomkeerbaar proces waarbij beginstoffen verdwijnen en 
reactieproducten ontstaan. Natuurlijk was het eindproduct ‘gekleurde pannenkoeken’ een rare gewaarwording, 
maar smaakten ze prima.  

  



Woord van de week 
In de maand december waren de woorden ‘aanvankelijk’ en ‘achtereenvolgens’ de woorden van de week. In de 
maand januari zullen de woorden ‘adviseren’, ‘afbakenen’, ‘afgezien van’ en ‘alvorens’ woorden van de week zijn. 
De woorden van de week worden in de les in verschillende situaties en binnen een wisselende context toegepast. 

Op deze wijze raken de leerlingen vertrouwd met deze woorden.  

 

Write for Rights 
Leerlingen van klas 1 t/m 3 hebben meegedaan aan de actie ‘Write for Rights’, van Amnesty 
International. Wereldwijd worden mensen onterecht gevangengezet of bedreigd. Bijvoorbeeld 
omdat ze opkomen voor hun rechten. De Write for Rights-actie is opgezet om dat onrecht te 
stoppen. Elk jaar in december schrijven mensen overal ter wereld miljoenen brieven voor tien 
personen die onze hulp nodig hebben. Brieven aan autoriteiten om te vragen om vrijlating, 

bescherming of aanpassing van een discriminerende wet. En kaarten aan tien personen zelf, om 
hen een hart onder de riem te steken. Door de massale stroom brieven en kaarten vanuit de hele 
wereld zorgen we voor verandering voor deze mensen.  

Het is mooi en hartverwarmend om te zien wat onze leerlingen gemaakt hebben. Middels deze 

actie tonen onze leerlingen niet alleen hun maatschappelijke betrokkenheid, maar oefenen ze ook 
met argumenteren en schrijfvaardigheden.  

 

ORGANISATIE  
Communicatie (Nieuwsbrieven en Informatiebrieven m.b.t. corona/schoolsluiting en E-

mailberichten) 
Zeker in deze periode doen we ons best om zo goed mogelijk met u te communiceren. Organisatorische of 
onderwijskundige aanpassingen vanwege de lockdown e/o corona sturen wij u toe in separate informatiebrieven. 
Dinsdag 15 december heeft u, als het goed is, nummer (1) ontvangen. We kiezen ervoor om daarbij niet op zaken 
vooruit te lopen. We sturen liever 3 korte informatiebrieven met concrete informatie dan één uitgebreide brief 
waarop we, vanwege gewijzigde omstandigheden correcties moeten maken. Daarnaast ontvangt u van ons iedere 
maand de nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief laten we zoveel mogelijk de informatie over de aanpassingen van de 
lockdown e/o corona achterwege. De Nieuwsbrief behoudt zo haar oorspronkelijke functie en voor u betekent het 
dat er maar één vindplaats is voor de aanpassingen. In sommige gevallen sturen we een kort e-mailbericht (geen 
brief) naar de ouder(s)/verzorger(s), maar dit bericht heeft dan slechts betrekking op één klas of één leerlaag. 
Wij versturen al onze brieven en berichten via Magistermail. Het is dus belangrijk dat u met uw juiste e-mailadres 
vermeld staat in Magister. (Dit kunt u zelf controleren en desgewenst aanpassen in de Magisterapp). De mailserver 
van Magister kent, zeker in hectische tijden, capaciteitsproblemen. Als alle scholen tegelijk een bericht willen sturen 
over de schoolsluiting of afstandsonderwijs, kan het gevolg zijn dat de door ons verstuurde e-mail later aankomt 
dan gepland. We proberen hier uiteraard rekening mee te houden maar hebben dit niet altijd zelf in de hand. 

 

Nieuwe website 
De nieuwe website van de Roncalli Mavo is in de lucht. De website is volledig geactualiseerd. Daarnaast is de 
nieuwe huisstijl duidelijk terug te zien op de nieuwe site.  

 

PERSONEEL, LEERLINGEN & OUDERS 
Bijeenkomst ouderraad 
Maandag 7 december had de ouderraad een bijeenkomst. We zijn rond 20.00 uur gestart en rond 22.20 uur werd 
de avond afgesloten. Op de agenda stonden o.a. de coronamaatregelen, het Discovery-Programma, de 
communicatie tussen docenten en leerlingen, de toetsweek, de digitale ouderavond en de pagina van de ouderraad 
op de website. We hebben deze avond weer de nodige constructieve feedback gekregen waar mee vooruit kunnen. 
De volgende bijeenkomst staat voor maandag 8 februari op de planning.  

 

Terugblik proeflessen groep 8 
Op dinsdagmiddag 1 december kwamen er in de middag groepen-8 van verschillende basisscholen in de buurt op 

de Roncalli Mavo langs om verschillende proeflessen te volgen. Op deze wijze konden de groep-8 leerlingen 
kennis maken met het voortgezet onderwijs in het algemeen en de Roncalli Mavo in het bijzonder. Doordat er die 
middag geen toetsen op de planning stonden, waren we instaat om ongeveer 300 leerlingen te ontvangen en les te 
geven. Tijdens deze middag hebben ongeveer 30 brugklasleerlingen fantastisch geholpen. Onze leerlingen hebben 
de klassen ontvangen, voorlichting gegeven over hoe het er op de middelbare school aan toegaat en vragen 
beantwoord. We zijn trots op de leerlingen die deze middag zo fantastisch geholpen hebben. We kijken terug op 
een geslaagde middag. 

Op woensdag 9 december stonden er voor het eerst openbare proeflessen op de planning. Hier kwamen ruim 40 
groep-8 leerlingen op af. De leerlingen volgden lessen wiskunde, geschiedenis en technologie en toepassing.  

Vrijdag 11 december heeft een leerlingenpanel onder leiding van mevrouw Jong digitaal contact gehad middels 
beeldbellen met een groep 8 van een basisschool die onze proeflessen niet kon bezoeken. Voor de leerlingen die 
in het panel zaten een leerzame ervaring.  

http://www.roncallimavo.nl/


 

Sinterklaas actie  
Op vrijdag 4 december had de activiteitencommissie een verrassing voor de leerlingen. Het doel van deze actie was 

om de leerlingen tegen het einde van de toetsweek in een periode dat veel dingen niet door kunnen gaan een hart 

onder de riem te steken. De leerlingen vonden ’s ochtends vroeg een chocoladeletter en een gedichtje in hun kluisje.  

 

Personeel 
Begin december zijn mevrouw Ermers (tekenen), meneer Dalama (economie) en mevrouw Van Woerkom 
(natuurkunde) van start gegaan op de Roncalli Mavo. Op vrijdag 18 december is mevrouw Diehle (Engels) met 
zwangerschapsverlof gegaan. We wensen haar een mooie verlofperiode. Mevrouw Rogers zal haar taken na de 

vakantie overnemen. Voor de vakantie heeft mevrouw Rogers al kennis gemaakt met de leerlingen.  

 

 
 

Met vriendelijke groet,  

 

Gijs Kruit  

Locatiedirecteur  

Roncalli Mavo 


