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Hierbij ontvangt u de derde oudernieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.  

 

TERUGBLIK NOVEMBER 
Begin deze maand vonden er bedreigingen plaats aan het adres van onze collega-school ‘het Emmauscollege’ en 
een docent van die school. Als school zijn we geschokt door deze gebeurtenis. Wij spreken onze steun uit aan alle 
collega’s die zich dagelijks inspannen om o.a. via burgerschapslessen onze leerlingen meningsvorming en 
waarden mee te geven. Ons onderwijs en de school moeten te allen tijde een veilige plaats zijn voor leerlingen, 
medewerkers en docenten. Wij maken ons hier samen hard voor.  

Op onze website hebben we dezelfde tekst geplaatst en ook op directieniveau hebben we onze steun aan en 
solidariteit met het Emmauscollege getoond. Het is ook goed dat we binnen onze school aandacht voor dit thema 
hebben. Binnen de doorlopende leerlijn burgerschap (International Class, CKV, maatschappijleer) komt dit 

veelvuldig terug.  

 

Digitale ouderavond 
Dinsdag 24 november vond de digitale ouderavond plaats. Er zijn deze avond digitaal meer 
dan 500 gesprekken gevoerd. Het was voor het eerst dat we op deze manier invulling gaven 

aan een ouderavond. We zijn daarom ook benieuwd naar uw ervaringen. Middels een korte 
digitale enquête krijgen we graag meer zicht op de manier waarop ouders deze digitale 
ouderavond beleefd hebben. Middels de link kunt u de enquête invullen.  

 

Gastles discriminatie  
Begin november was de Anne Frank stichting bij ons op bezoek om voor de brugklassen 
gastlessen te verzorgen over discriminatie. Helaas ook in deze tijd nog steeds een super 
actueel onderwerp. Leerlingen gingen eerst aan de slag met een interactief digitaal 

programma, waarbij ze in verschillende situaties keuzes moesten maken. Het tweede deel 
van de les bestond uit het ranken van situaties. Wat is de ergste vorm van discriminatie en 
wat is wat onschuldiger. Nadat de leerlingen gerankt hadden, gingen ze daarover met elkaar 
in discussie. We kijken terug op leerzame nuttige lessen. We hopen dat dit onze leerlingen 
zal helpen om in uiteenlopende situaties verstandige keuzes te maken.  

 

VOORUITBLIK DECEMBER 
Planning 
In het overzicht treft u de activiteiten die in de maand december op de agenda staan en vooralsnog doorgang 
kunnen vinden. In verband met de geldende coronamaatregelen kunnen enkele activiteiten zoals de uitwisseling 

met een Italiaanse school, het bezoek aan de kerstmarkt in Aken en het kerstbal helaas geen doorgang vinden.  

 

Datum Activiteit Klas 

Ma 30-11 t/m Vr 04-12 Toetsweek 1 t/m 4 

Ma 07-12 Cultuurdag 1 t/m 3 

Ma 07-12 Voorbereiden profielwerkstuk en inhalen toetsen  4 

Di 08-12 Presentatie profielwerkstukken 4 

Do 17-12 Roncalli in actie 1 t/m 4 

Do 17-12 Rapport uitdelen 1 t/m 4 

Vr 18-12 Studiedag docenten, leerlingen lesvrij.  1 t/m 4 

Vr 18-12 t/m Zo 03-01 Kerstvakantie 1 t/m 4 

 

ONDERWIJS  
Toetsweek 
Vandaag is na een periode van voorbereiding de toetsweek van start gegaan. We wensen de leerlingen veel succes 

met het maken van de toetsen. De cijfers van de toetsweek worden uiterlijk maandag 14 december ingevoerd. Op 

donderdag 17 december ontvangen de leerlingen hun eerste rapport.  

 

De cultuurdag maandag 7 december 
Op maandag 7 december staat de cultuurdag op de planning. Een dag met culturele activiteiten gekoppeld aan het 
vak CKV.  

De leerlingen van klas 1 volgen twee workshops in de ochtend. De workshops starten om 9.00 uur en om 12.00 
uur zijn de leerlingen klaar. De leerlingen kunnen kiezen uit: theater sport, 3d-pen tekenen, free running, vloggen 
en popping. ’s Middags zijn de leerlingen lesvrij.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh0xHrAehgwZCFK3a2R6YqRy5EzrE3wXXVVDwi50U1xo8vpw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


De leerlingen van klas 2 volgen in de ochtend ook twee workshops. Zij starten om 9.10 uur en om 12.10 uur is hun 
programma afgelopen. Zij kunnen kiezen uit: street beats, movie fighting, cheer leading, pop art, tape art en green 
screen. ’s Middags zijn de leerlingen lesvrij.  

De leerlingen van klas 3 starten om 9.15 uur en hun programma duurt tot 14.00 uur. Zij starten in de ochtend met 
een voorstelling over HipHop. Vervolgens volgen zij twee verschillende workshops. Ze kunnen kiezen uit: tattoo 
art, beatbox, HipHop dance, freerunning, stop motion, graffiti en video fonie. De leerlingen sluiten de dag af met 
een presentatie.  

De leerlingen van klas 4 zijn in de ochtend lesvrij. Ze kunnen inhaaltoetsen voorbereiden en de presentatie van 
hun profielwerkstuk. In de middag plannen we een inhaalronde voor leerlingen van klas 4 om toetsen in te halen.  

 

Discovery-Programma 
Periode 1 van het Discovery-Programma ligt inmiddels achter ons. Veel onderdelen hadden vorige week een mooie 
afsluitende activiteit of meesterproef. Zo sloot het onderdeel theater bijvoorbeeld af met de musical Alice in 
Wonderland, die ze de weken voorafgaande aan het optreden voorbereid hadden.  
Het was mooi om de afgelopen weken het enthousiasme bij leerlingen en docenten te zien. De komende weken 
zullen de leerlingen van klas 1 en 2 tijdens mentoraat reflecteren op de eerste periode en het onderdeel dat ze 
gekozen hebben. Op maandag 7 december kunnen de leerlingen in Magister hun keuze maken voor periode 2. De 
leerlingen ontvangen daarover een brief van meneer Scholten. De Discovery-lessen van periode 2 zullen na de 
kerstvakantie van start gaan. Hieronder treft u enkele foto’s die een kleine impressie geven van de eerste periode.  
 

 

Roncalli in actie 
Voor donderdag 17 december staat de uitvoering van de activiteiten gekoppeld aan ‘Roncalli in actie’ op de 
planning. De leerlingen van klas 1 t/m 3 zijn bij International Class en CKV al druk bezig met de voorbereidingen. 
Vanwege de geldende coronamaatregelen hebben we enkele concessies moeten doen op het oorspronkelijk idee. 
Ondanks dat zal het programma die dag niet minder sociaal, educatief en activerend zijn. Hieronder leest u een 
korte beschrijving van de activiteiten per leerjaar:  

Leerjaar 1: Zet zich in voor de voedselbank Rotterdam. De leerlingen zamelen geld, spullen en levensmiddelen in 
voor de voedselbank. De activiteiten die ze bedacht en ondernomen hebben, presenteren ze op 17 december 

binnen school.  

Leerjaar 2: Is bezig met het ontwikkelen van challenges rond het thema duurzaamheid. Zij presenteren hun acties 
17 december binnen school.  

Leerjaar 3: Is bezig met het project ‘wijk in de stad’. Binnen dit project hebben leerlingen kennisgemaakt met 
verschillende instanties die actief zijn binnen de wijk. De leerlingen worden expert door mensen te interviewen. 
Dit deelproject is ook gekoppeld aan het vak Nederlands. De leerlingen zullen hun instantie presenteren aan de 
andere leerlingen.  

Leerjaar 4: De activiteiten van de vierde klas zullen op 17 december binnen school plaatsvinden.  

 

Life project (International Class) 
Bij International Class wordt ondanks het feit dat we niet op reis kunnen, wel gewoon doorgewerkt aan het LIFE 
project, waaraan scholen uit de landen Duitsland, Estland, Griekenland en Finland meedoen. Alle landen hebben 
digitaal een boek gepresenteerd aan elkaar, het boek uit Nederland ‘A Hundred Hours of Night’ van Anna Woltz is 
door de landen gekozen om te gaan lezen. Voor de kerstvakantie zullen alle scholen dit boek gaan lezen en na de 
kerstvakantie zal dan het project starten om uit het boek een film te maken. 

 

VR-technologie 
Bij ITTL maken we de leerlingen digitaal geletterd. En daar hoort ook omgaan met nieuwe 
technieken en Computational Thinking bij. En dus gaan we aan de slag met VR 
technologie. Leerlingen programmeren hun eigen VR wereld in het programma CoSpaces. Het 
doel: de kijker (een medeleerling) leren over een onderwerp uit de mediawijsheid. Bijvoorbeeld 

cyberpesten, de fabeltjesfuik / filterbubbel, social media stress, gevaarlijke challenges, enz. Zo 
heeft deze PTA opdracht meerdere doelen, en is het vooral leuk om te doen.  

 

Woord van de week 
Wekelijks wordt er door de werkgroep taalbeleid een woord van de week met alle docenten gedeeld. In iedere les 

wordt bewust stilgestaan bij dit woord. Ook hangt het woord op in de lokalen. De woorden die in aanmerking 



komen om woord van de week te worden zijn schooltaalwoorden, die in een wisselende context op school 
regelmatig terug zullen komen. Hieronder treft u de woorden van de week van de afgelopen maand.  

Datum Woord Betekenis, (werkwoordsvorm), voorbeeld 

9 -11 Aantekening 1. Een korte tekst – wat je opschrijft 
2. Ik maak een aantekening van de lesstof. 

16 -11 Aantonen 1. Iets kunnen laten zien, iets bewijzen. 
2. Toonde aan (vt) – heeft aangetoond (vd) 

23-11 Aantreffen 1. Iets ergens vinden. 
2. Ontmoeten (tweede betekenis). 
3. Trof aan (vt) – Heeft aangetroffen (vd). 
4. Het woord kan je aantreffen in hoofdstuk 4 op bladzijde 135.  

30-11 Aanzienlijk Betekenis: erg groot / erg veel 

Bijvoeglijk naamwoord: een aanzienlijk verschil 

Voorbeeld:  

1. De cijfers van de toets verschillen aanzienlijk van elkaar.  

2. De leerling heeft een aanzienlijke verbetering gemaakt.  

 

ORGANISATIE  
Coronamaatregelen  
In november heeft u een brief ontvangen waarin aangekondigd werd dat het dragen van mondkapjes op scholen 
vanaf 1 december verplicht wordt. Het gaat dan om het dragen van mondkapjes in de gangen en in de aula 
(wanneer leerlingen staan of in beweging zijn). Dit is een maatregel die we op school al sinds de start van het 
schooljaar hanteren. Er zal voor onze leerlingen dus weinig veranderen. Over het algemeen zien we dat leerlingen 
de maatregel goed naleven.  

Maandag 23 november (toen de leerlingen les hadden op afstand) zijn door Unica werkzaamheden verricht aan de 
mechanische ventilatie van de Roncalli Mavo. Ook zijn er die dag ramen geplaatst die moeten zorgen voor meer 
natuurlijke ventilatie. In december zullen er nieuwe CO2-
metingen in de lokalen gedaan worden, om vast te stellen of 
theorie en praktijk overeenkomen.  

De afgelopen weken hebben we in afstemming met de GGD 
verschillende keren een brief moeten sturen naar ouders 
wanneer bleek dat een leerling in een klas positief getest was op 

corona. In klas 4 nam het aantal besmettingen binnen één klas 

snel toe. We hebben toen besloten om de klas preventief een 
periode thuis onderwijs te laten volgen.  

Het aantal afwezige leerlingen per week is na de herfstvakantie 

stabiel en ligt rond de 7,5%. Dat is een paar procent hoger dan 
dat we normaal in deze tijd van het schooljaar gewend zijn.  

 

Ouderaccount Magister 
De ouders van iedere leerling krijgen wanneer hun zoon/dochter start op de Roncalli Mavo een ouderaccount in 
Magister. De inlogcodes om het account te activeren worden per post bezorgd. We hebben geconstateerd dat niet 
alle ouders dit account (even actief) gebruiken. Op sommige accounts is nog nooit ingelogd. Dat is spijtig, omdat 
ouderaccounts voor veel verschillende zaken gebruikt kunnen worden.  

 Docenten en de administratie kunnen via berichten ouders een bericht sturen. Nieuwe berichten ziet u in 
het beginscherm verschijnen.  

 Inschrijven voor ouderavonden kan alleen via het eigen ouderaccount.  
 Toestemming geven voor het gebruik van afbeeldingen kan via de ouderaccount in Magister. 
 U kunt zelf NAW-gegevens wijzigen waneneer dat nodig is.  
 U kunt cijfers bekijken.  
 U kunt wijzigingen in het rooster en in het dagrooster bekijken.  

 
Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u digitaal een nieuw wachtwoord aanmaken. Als u er niet uitkomt, 
dan kijkt de administratie van de Roncalli Mavo graag even met u mee.  
 

PERSONEEL, LEERLINGEN & OUDERS 
Succes met toetsweek 
We wensen alle leerlingen veel succes met de eerste toetsweek van het schooljaar.  

 

Nieuwe brochure  
De nieuwe brochure van de Roncalli Mavo voor geïnteresseerde leerlingen staat online. We zijn trots op alle 
leerlingen die hieraan een bijdrage hebben willen leveren.  

 

Personeel 
Door ziekte moeten we helaas mevrouw Kandylaridou, mevrouw De Leng en meneer Willems voor langere tijd 
missen. We hopen dat ze spoedig en goed zullen herstellen. Daarnaast zullen we vanaf januari mevrouw Diehle 
missen, in verband met zwangerschapsverlof. We zijn blij dat we voor alle docenten goede tijdelijke vervangers 
hebben weten te vinden.  

https://www.roncallimavo.nl/wp-content/uploads/2020/11/BrochureRoncalliMavo2020.pdf


Graag stel ik u enkele nieuwe docenten voor die ons team tijdelijk komen versterken.  

 Mevrouw Rogers zal tijdens het zwangerschapsverlof van mevrouw Diehle haar lessen en mentoraat 
waarnemen. Mevrouw Rogers zal op maandag 4 januari starten.  

 Mevrouw Ermers zal vanaf maandag 7 december de lessen tekenen en het mentoraat van mevrouw De 
Leng waarnemen.  

 Mevrouw Van Woerkom zal de tweede klassen natuurkunde van mevrouw Kandylaridou tijdelijk 
waarnemen. Zij zal dinsdag 8 december starten.  

 Meneer Dalama zal de tweede en derde klassen economie van meneer Willems tijdelijk waarnemen.  

 

De vierde klassen economie van meneer Willems worden tijdelijk door meneer Kruit en mevrouw Algurdag 
waargenomen.  

De lessen International Class van de heer Willems worden waargenomen door de heer Jansen en mevrouw Kuil.  

De derde en vierde klassen natuurkunde van mevrouw Kandylaridou worden tijdelijk waargenomen door 
mevrouw Hoogenboom.  

 

Uitslag fotowedstrijd zomervakantie 2020 

 

 

 

 

 

 

 

De winnaars van 2020 zijn: 

Timo uit klas 3C => met zijn favoriete hobby. 

Mevrouw Diehle docent Engels => Chillen doe je met eten. 

Jaiden uit klas 1B => Chillen in Portugal. 

 

Afgelopen zomervakantie was het thema voor de Roncalli fotowedstrijd een Chill moment. 

Ook dit jaar kwamen er vele inzendingen binnen: van pootje baden in zee, afkoelen in een tub tot het eten van een 
heerlijk ijsje. De winnaars zijn bekend en hebben ondertussen de prijs in ontvangst mogen nemen. 

 

Ouderraad 
Op maandag 7 december komt de ouderraad opnieuw bij elkaar.  

 

 

De oudernieuwsbrief van december zal op vrijdag 18 december verschijnen.  

 

 

 
 

Met vriendelijke groet,  

 

Gijs Kruit  

Locatiedirecteur  

Roncalli Mavo 


