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Hierbij ontvangt u de derde oudernieuwsbrief van schooljaar 2021-2022. Periode 1 ligt inmiddels bijna achter ons.
Op vrijdag 3 december worden de laatste toetsweektoetsen afgenomen en daarmee wordt periode 1 afgesloten. In
deze nieuwsbrief leest u meer over de nieuwe coronamaatregelen voor het Voortgezet Onderwijs, blikken we terug
op de maand november, kijken we vooruit naar de maand december en passeren verschillende thema’s die te maken
hebben met onderwijs en organisatie de revue.
Coronamaatregelen Voortgezet Onderwijs
Afgelopen vrijdag werden de nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Het dragen van een mondkapje is sinds
afgelopen maandag, tijdens loopbewegingen, op school weer verplicht. Verder wordt met klem gevraagd om twee
keer per week een zelftest af te nemen. (Deze delen we regelmatig uit, maar extra exemplaren zijn altijd
verkrijgbaar bij de administratie). Leerlingen met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD. Ook dient
een leerling thuis te blijven (in quarantaine te gaan) als één van zijn of haar huisgenoten besmet is met het
coronavirus. De naleving van de basisregels (handen wassen, voldoende ventilatie, niesen of hoesten in de elleboog,
enz.) blijft essentieel.

TERUGBLIK NOVEMBER
Roncalli Fright Night
Op vrijdag 29 oktober vond de Roncalli Fright Night plaats. Dit was de eerste grote
leerlingenactiviteit sinds lange tijd. De school was omgetoverd in een heus
spookhuis. Leerlingen en docenten waren verkleed en buiten waren verschillende
kermisspellen voor de leerlingen te doen. Het was een gezellige, griezelige en
geslaagde avond.
LOB (scholenmarkt en voorlichting)
Woensdag 10 november heeft mevrouw Algurdag een digitale
voorlichting gegeven aan de ouders van klas 4. Deze
voorlichting ging over het kiezen van een vervolgopleiding en
het aanmelden voor een vervolgopleiding. Naast mevrouw
Algurdag kwamen deze avond ook medewerkers van het
Albeda College en het Emmauscollege aan het woord.
Woensdag 24 november vond de scholenmarkt voor leerlingen en ouders van klas 3 en klas 4
op de Roncalli Mavo plaats. In totaal hebben 11 mbo-scholen en 2 havo-scholen zich aan onze
leerlingen gepresenteerd. We kijken terug op een geslaagde avond waar er voldoende ruimte
was voor de bezoekers om genoeg afstand te houden.
Open podium
Op dinsdagavond 23 november vond het ‘Open Podium’ in de aula van de Roncalli Mavo
plaats. Leerlingen konden zich hiervoor vrijwillig aanmelden. Na zich te hebben aangemeld
konden zij auditie doen, om vervolgens in de aula op te kunnen treden. Het was leuk om te
zien hoe enthousiast de leerlingen van tevoren aan het oefenen waren om een mooie
uitvoering ten tonele te brengen. Dat was op de avond te zien met verschillende optredens
waarin theater, zang en dans terug kwam. Ook dit was een geslaagde avond. Het was leuk dat
er ook (in beperkte mate) publiek bij aanwezig kon zijn.

VOORUITBLIK DECEMBER

Hieronder treft u de agenda met activiteiten die in december op de planning staan. Helaas kunnen verschillende
geplande activiteiten (zoals de uitwisseling met Frankrijk en het kerstgala) onder de huidige omstandigheden niet
doorgaan. Onderstaande activiteiten kunnen we binnen de maatregelen (mogelijk met enige aanpassingen) plaats
laten vinden.
Agenda december
Datum
Ma 29-11 t/m 03-12
Di 07-12
Wo 08-12
Vr 10-12
Vr 10-12
Ma 13-12
Wo 22-12
Do 23-12
Vr 24-12 t/m zo 09-01

Activiteit
Toetsweek 1 schooljaar 2021-2022 (klas 1t/m 4).
Afronding anti-pestproject klas 2.
Ouderavond mediawijsheid (digitaal) (ouders klas 1 t/m 4).
Paarse Vrijdag.
Project rond het thema discriminatie (klas 1).
Stand buurtwerk in de aula (thema vuurwerk en veiligheid).
Uitdelen rapporten periode 1.
Uitvoering project Roncalli in Actie (klas 1t/m 4).
Kerstvakantie.

ONDERWIJS
Discovery-programma (leerjaar 1 en 2)
De discovery-lessen van de eerste periode liggen inmiddels achter ons. Wij zijn blij dat de meeste onderdelen
volgens planning door konden gaan. De leerlingen hebben bij de onderdelen verschillende vaardigheden geleerd en
mooie producten gemaakt.
Het onderdeel ‘heel Roncalli bakt’ had een leuke afsluiting in Buurthuis de Prinsenhof. De leerlingen hebben daar
een heerlijke high tea voorbereid, waarin alle kookkunsten die zij de afgelopen periode geleerd hadden
terugkwamen. De leerlingen die het theater onderdeel gevolgd hadden, konden hun kunsten tijdens het open
podium laten zien.
We kijken uit naar de tweede periode. De leerlingen kunnen in de week na de toetsweek hun keuze doorgeven. Zij
zullen daarover nog een brief ontvangen. Het is de bedoeling dat de week voor de kerstvakantie de discovery-lessen
van periode 2 van start gaan.
Woord van de week
In de maand november waren de woorden: dwars, passief, raadplegen, ten koste gaan van en verschaffen de
woorden van de week. Bij deze woorden is in de maand november tijdens de lessen op verschillende manieren
stilgestaan.
Paarse Vrijdag
Vrijdag 10 december is het Paarse Vrijdag. Op deze dag wordt op veel scholen in Nederland extra aandacht besteed
aan LHBTIQ-groepen. Op de Roncalli Mavo vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf mag en kan zijn. Ook wij
zullen op vrijdag 10 december op verschillende manieren aandacht besteden aan Paarse Vrijdag. Wat ook bij Paarse
Vrijdag hoort is het dragen van een paars kledingstuk. We willen de leerlingen uitdagen op die wijze daaraan mee te
doen.

ORGANISATIE

Inhalen gemiste toetsen periode 1
Leerlingen van klas 3 en klas 4 die nog toetsen uit periode 1 moeten inhalen, doen dat op maandagochtend 6
december tussen 8.30 en 10.35 uur. De leerlingen krijgen te horen in welk lokaal ze die ochtend verwacht worden.
Leerlingen van klas 1 en klas 2 kunnen hun toetsen van dinsdag t/m donderdag tijdens SWT-1 inhalen bij meneer
Knetemann.
Vuurwerk
Ondanks het vuurwerkverbod horen we toch regelmatig vuurwerkknallen in de wijk. Vuurwerk kan zowel voor
overlast als voor onveilige situaties zorgen. Het in het bezit hebben van vuurwerk op school is daarom niet
toegestaan. Wanneer daar een aanleiding toe is zullen we controleren op het bezit van vuurwerk.
Wintersport
In de maand november is de brief over de geplande wintersportreis uitgedeeld aan de leerlingen van klas 3 en klas
4. Voor die wintersportreis hebben zich voldoende leerlingen aangemeld. Of de reis ook daadwerkelijk door kan
gaan is echter op dit moment nog onzeker. De omstandigheden met betrekking tot het coronavirus en reizen zijn in
een maand tijd beduidend verslechterd, zowel in Nederland als in Oostenrijk. We verwachten in de maand januari
een knoop door te kunnen hakken over het doorgaan van de reis en zullen leerlingen en ouders daar vervolgens
over informeren.
NPO
In periode 1 hebben verschillende leerlingen op een vast moment NPO-vakondersteuning gekregen. In december
zullen we de ondersteuning van periode 1 evalueren. Aan de hand van deze evaluatie zullen nieuwe
ondersteuningsgroepen samengesteld worden, die na de kerstvakantie zullen starten.
CJP-cultuurkaart
In december krijgen leerlingen een verzoek in hun Roncalli.nu mailbox om de CJP-cultuurkaart te activeren. Met
deze kaart kunnen leerlingen leuke kortingen krijgen bij culturele instellingen en verschillende winkels.
Daarnaast wordt de kaart in leerjaar 3 ingezet bij het vak CKV. Aan het activeren van de kaart zijn geen kosten
voor leerlingen verbonden.

LEERLINGEN, OUDERS & PERSONEEL
Personeel
In de maand november krijgen we te maken met enkele personele uitdagingen. Hieronder staan de aanpassingen per
vak en per docent beschreven.
T&T / mevrouw Hoogenboom
Mevrouw Hoogenboom van T&T is voor langere tijd afwezig. We hebben een vervangingsvacature uitgezet, maar nog
geen geschikte kandidaat gevonden om de lessen in te vullen. In periode 2 zullen de leerlingen van klas 2 daarom
geen T&T volgen. De leerlingen van klas 1 zullen in periode 2 wel T&T volgen. Zij zullen aan de slag gaan met het
speeltuinproject, met de gemeente Rotterdam als opdrachtgever. In periode 3 zullen de leerlingen van klas 2 T&T
gaan volgen in plaats van de leerlingen van klas 1. Zij zullen dan aan de slag gaan met een project over
duurzaamheid. De lessen zullen de komende periode gegeven worden door mevrouw De Wolf, mevrouw Van Gend
en mevrouw Ermers. In de tussentijd blijven wij uitkijken naar een geschikte vervanger voor mevrouw Hoogenboom.

Frans / International Class / mevrouw Oomkens
Mevrouw Oomkens is inmiddels enige tijd afwezig. Het zal naar verwachting nog even duren voor ze weer voor de
klas zal staan. We zijn op dit moment hard op zoek naar een oplossing voor het tijdelijk waarnemen van de lessen
Frans. Daarbij hebben de bovenbouwklassen de hoogste prioriteit.
De lessen International Class zullen tijdelijk door meneer Jansen, mevrouw Emers en meneer Kruit overgenomen
worden.
Het mentoraat van klas 2D zal tijdelijk door mevrouw Ermers overgenomen worden.
Wiskunde / geschiedenis / meneer Ozan
Meneer Ozan van wiskunde en geschiedenis is sinds enige tijd afwezig. Ook zijn terugkeer laat nog even op zich
wachten. De wiskundelessen worden op dit moment overgenomen door meneer Latifi en mevrouw Kandylaridou. De
lessen geschiedenis zullen na de toetsweek overgenomen worden door mevrouw De Bruijn.
Welkom / mevrouw Dubbeldam
In de maand november is mevrouw Dubbeldam van start gegaan in de mediatheek. De mediatheek is nu vijf dagen
per week volledig geopend. Leerlingen kunnen daar ieder moment van de dag SWT volgen. We wensen mevrouw
Dubbeldam veel werkplezier op de Roncalli Mavo.
Digitale voorlichtingsavond voor ouders over mediawijsheid
Scrollen, liken, appen, swipen, streamen, gamen en subscriben. Wie doet het niet? De wereld van onze kinderen is
door het gebruik van sociale media en het spelen van games veel groter en uitdagender geworden. Ook voor ouders.
Er worden contacten gelegd, vriendschappen onderhouden en foto's en filmpjes gemaakt, bekeken en gedeeld. In de
afgelopen weken zijn er lessen geweest op school (klas 1C en klas 1D) waarin we aan de slag zijn gegaan met mediaempowerment. Naast interessante en actuele informatie over het wijs om gaan met media, nemen we leerlingen
ook mee in situaties waarin zij zelf terecht kunnen komen. Onderwerpen als fake news, filterbubbel,
cybercriminaliteit, sexting en cyberpesten komen aan bod.
Als ouder is het niet eenvoudig om zicht te houden op wat je kind online kan, doet en ervaart. Er valt veel moois
en leerzaams te ontdekken maar als ouder maak je je ook zorgen. Bijvoorbeeld over de vele uren die je kind
online doorbrengt en over de risico’s die dit met zich meebrengt. Hoe kun je als ouder je kind hierin begeleiden?
Tijdens de online ouderavond neemt Andrea Kramp, coach mediawijsheid, je mee naar de huidige digitale wereld
van kinderen en beantwoordt jouw vragen. Wat speelt er momenteel allemaal online? Wat zijn de kansen en wat kun
je doen als ouder om de risico’s te beperken? Hoe maak je je kind digitaal weerbaar? Kortom, een online
ouderavond vol informatie over de media-empowerment lessen op school en daarnaast ook inspiratie over veilig
mediagebruik binnen het gezin.
Hierbij de link naar het filmpje en de link voor de online sessie op dinsdag 7 december 2021 19.30-21.00 uur.
Bijeenkomst ouderraad
Maandag 23 november is de ouderraad van de Roncalli Mavo op school bijeengekomen. Op de agenda stonden
onder andere de coronamaatregelen en de manier waarop we daar als school mee omgaan, de toetsweek, de safe
minute en de verwachtingen van ouders rond het mentoraat. Ook hebben we wijzigingen binnen het personeel
besproken. Het was een constructief overleg. Het volgende overleg staat voor maandag 17 januari op de planning.
Leerlingen
Een groot compliment voor de leerlingen die de afgelopen maand hebben geholpen bij de organisatie en de
uitvoering van verschillende activiteiten.
Tijdens de ‘Roncalli Fright Night’ hebben veel leerlingen van klas 4 geholpen. Zowel bij het opbouwen als bij het
griezelen leverden zij een hele positieve bijdrage.
Tijdens de proeflessen aan leerlingen van groep 8 hebben veel leerlingen uit klas 1 en klas 2 een grote bijdrage
geleverd door de klassen rond te leiden en een presentatie te geven. Dit is naast een leuke ervaring ook meteen een
leerzame ervaring.
In de maand november hebben de leerlingen van klas 4B, 4C, 4D en 2A geholpen bij het opruimen van de aula.
Mooi om te zien dat veel leerlingen zich op een positieve wijze willen inzetten voor de school.
Op vrijdag 24-12 verschijnt de nieuwsbrief van december.
Met hartelijke groet,
Gijs Kruit
(Locatiedirecteur, Roncalli Mavo)

