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Voor u ligt de oudernieuwsbrief van de maand april.  
 

TERUGBLIK APRIL 
Met de toetsweek van maart werd de tweede periode afgesloten. De maand april stond in het teken van de start van 
de derde en laatste periode van dit schooljaar. De leerlingen hebben begin april een rapport mee naar huis gekregen 
waarin de cijfers van de eerste twee periodes staan.  
De maand april was ook een maand van bezinning. Veel Christelijke leerlingen hebben in april het Paasfeest gevierd 
en veel Islamitische leerlingen deden mee aan de Ramadan. In klas 3 is hier tijdens CKV extra aandacht aan besteed 
tijdens de gebedshuizentour. Leerlingen van klas 3 hebben in april verschillende gebedshuizen in Rotterdam-Zuid 
bezocht. Ook in de onderbouw is tijdens International Class aandacht besteed aan Pasen en de Ramadan. Het was 
mooi om van de leerlingen te horen hoe zij deze tijd beleven.  
De leerlingen van klas 4 hebben de maand april gebruikt om het schoolexamen volledig af te ronden. Nu het 
schoolexamen afgerond is kunnen de leerlingen zich op gaan maken voor het Centraal Examen. Tijdens de 
vaklessen is in de maand april extra aandacht besteed aan de voorbereiding op het examen.  
De laatste week van april is een vrije week voor de leerlingen. Vanmiddag gaat na de laatste les de meivakantie van 
start.  
 

VOORUITBLIK MEI 

Agenda Mei 
Datum Activiteit Leerjaar  

Za 23-04 t/m Zo 08-05  Meivakantie 1 t/m 4 

Ma 09-05  Excursie diergaarde Blijdorp biologie klas 3 3 

Do 12-05 t/m Wo 25-05 Centraal Examen 4 

Do 26-05 t/m Zo 29-05 Hemelvaartweekend, leerlingen vrij 1 t/m 4 

 

ONDERWIJS 

Praktijkexamen Tekenen 
De leerlingen van klas 4 met tekenen in hun vakkenpakket, hebben in april het praktijkexamen tekenen afgelegd. De 
leerlingen hebben drie dagen lang, geconcentreerd aan hun opdrachten gewerkt. Dit resulteerde in fraaie, creatieve 
uitingen, waar we eerlijk gezegd wel een beetje van onder de indruk waren. Een kleine compilatie treft u hieronder 
aan .  

 

Afronding media-empowerment klas 1 
De leerlingen van klas 1A en klas 1B hebben in april de lessenserie Media-Empowerment gevolgd. De 
lessenserie bestond uit drie lessen en werd gegeven door een media-coach en een jongerenwerker. De leerlingen 
hebben stilgestaan bij de manier waarop zij met media omgaan, hebben veel informatie gekregen over de mooie 
kanten en over de schadelijke (en soms zelfs strafbare kanten) van social media en ze zijn aan de slag gegaan met 
verschillende opdrachten. We hopen dat deze lessen de leerlingen bewust maken van hun gedrag op social media en 
dat ze daarin verstandige keuzes maken (die henzelf en anderen niet zullen schaden).  

 
Discovery-programma periode 3 
In april is ook een nieuwe periode van het discovery-programma voor de leerlingen van klas 1 en klas 2 van start 
gegaan. Nieuwe onderdelen als schaken, binnenste buiten en outdoor staan deze periode op het programma. Het 

 



onderdeel ‘heel Roncalli bakt’ gaat in verband met een verbouwing van de keuken van de Prinsenhof na de 
meivakantie van start. We hopen dat de leerlingen ook in periode 3 weer het nodige zullen ontdekken.  

 
Leerlingen International Class jaar 3 gaan op bezoek in Italië 
De International Class leerlingen van leerjaar 3 zijn in april een week op bezoek geweest bij hun leeftijdsgenoten in 
Italië. Leerlingen en docenten kijken terug op een geslaagde week die voor herhaling vatbaar is. De leerlingen 
hebben veel culturele uitstapjes gemaakt, maar ook vooral veel geleerd over elkaars cultuur. De foto’s geven een 
kleine impressie.  

 

Technologie en Toepassing 
De leerlingen van klas 1 hebben in april de laatste opdracht van dit schooljaar van het vak 
technologie en toepassing afgerond. Bij deze opdracht was de gemeente Rotterdam de 
opdrachtgever. De speeltuinen in de buurt moeten namelijk de komende jaren vervangen worden. 
De leerlingen hebben onderzoek gedaan naar de gebruikers en aan de hand daarvan hebben ze 
middels een maquette een ontwerp gemaakt voor de gemeente. In april hebben de leerlingen hun 
ontwerpen aan medewerkers van de gemeente gepresenteerd. De ambtenaren waren enthousiast 
over de ontwerpen. De leerlingen staan namelijk nog dichter bij de doelgroep en hebben daardoor 
soms een verrassende, frisse kijk op wat een speeltuin zou moeten zijn. Het zou leuk zijn als 
enkele ideeën van onze leerlingen in de toekomst terug te zien zijn in de openbare ruimte.  
 
De leerlingen van klas 2 zijn eind april gestart met een nieuwe opdracht T&T. Donderdag 21 april 
kwam meneer Kemmers van Greenport West-Holland op de Roncalli Mavo langs om als 
opdrachtgever de opdracht te introduceren bij de leerlingen. De opdracht staat in het tekenen van 
circulariteit. De leerlingen krijgen de opdracht om van biologische restproducten uit de tuinbouw 
een theeproduct te ontwikkelen. De opdracht is een onderdeel van een challenge die onze 
leerlingen aangaan met leerlingen van de TooropMavo, het STC en het Libanon Lyceum. Het 
groepje met het beste product mag het product presenteren tijdens een event op donderdag 23 
juni, waar zowel bedrijven als de deelnemende scholen bij betrokken zijn. We wensen de 
leerlingen veel succes en creativiteit bij het zoeken naar een mooie, passende oplossing.  

 
Voorbereiding op het Centraal Examen 
De leerlingen van klas 4 zijn in april intensief bezig geweest met de voorbereidingen op het 
examen. Belangrijke stof is herhaald en er is veel geoefend met het maken van examens. Op 
donderdag 12 mei gaat het Centraal Examen van start met het examen biologie. Na de vakantie 
blijven de vaklessen van maandag t/m woensdag voor de leerlingen van klas 4 in het rooster staan. De uren kunnen 
bezocht worden om vragen te stellen, of om gemaakte oefenexamens na te bespreken. We adviseren de leerlingen 
van klas 4 om ook in de meivakantie de stof nog eens door te nemen en voor de vakken van het CE een 
oefenexamen te maken. De vakdocent kan hiervoor een advies op maat geven. Tijdens de examenperiode zullen we 
ook vragenuurtjes voor de leerlingen inplannen (het rooster van de vragenuurtjes wordt via Magistermail met de 
leerlingen gecommuniceerd). We wensen de leerlingen veel succes met hun verdere voorbereidingen en natuurlijk 
tijdens het Centraal Examen. 

 

ORGANISATIE 

De ‘praatpaal’ gaat van start 
Na de meivakantie start 'de Praatpaal'. Hier kunnen leerlingen terecht als zij met anderen willen praten over hoe zij 
het ervaren om gescheiden ouders te hebben. Deze gesprekken zijn onder leiding van het zorgteam en zijn elke 
donderdagochtend van 09:15 tot 10:00 uur. Om aan te melden kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon 
of dochter of voor vragen kunt u mailen naar: mvandenhoek@roncallimavo.nl (school maatschappelijk werker).  

 
Vacature Informatie Technologie 
Met het oog op volgend schooljaar zijn we op zoek naar een docent Informatie Technologie. We zijn op zoek naar 
iemand die pedagogisch, didactisch en vakinhoudelijk (digitaal vaardig) goed onderlegd is. We zijn op zoek naar 
iemand die tussen de 0,6 en 0,8 Fte beschikbaar is. Wat we te bieden hebben zijn fantastische leerlingen, gezellige 
collega’s en mooie moderne digitale middelen om mee te werken. Als u mogelijk iemand kent binnen uw netwerk 
die een goede invulling zou kunnen geven aan deze vacature, dan komen we daar graag mee in contact.  

 



 
Bezoek Waldheim Mavo 
Dinsdag 19 april bracht een delegatie van de Waldheim Mavo uit Baarn (bestaande uit docenten en directie) een 
bezoek aan de Roncalli Mavo. Zij zijn zich aan het oriënteren op ons unieke lesrooster en wilden graag van ons 
leren. Onze gasten hebben SWT-momenten bezocht, een bezoek gebracht aan verschillende lessen en hebben met 
leerlingen en docenten van de Roncalli Mavo gesproken. Zij waren enthousiast over wat ze gezien hebben en over de 
gesprekken die ze gevoerd hebben. We wensen ze veel succes met de implementatie van het Roncalli-systeem op 
hun school.  

 
Kaarten Excelsior 
In de maand maart en april werden door Excelsior gratis kaarten beschikbaar gesteld aan leerlingen om het eerste 
elftal van de mannen te bezoeken. Binnenkort kunnen de leerlingen 2 wedstrijden van het eerste vrouwenelftal van 
Excelsior gratis bezoeken. In Magistermail is de link om de kaarten aan te vragen met de leerlingen gedeeld. We 
wensen de vrouwen van Excelsior veel succes met hun laatste wedstrijden van het seizoen en hopen dat ze 
leerlingen die de wedstrijden bezoeken een mooie avond zullen beleven.  
 

Inschrijvingen 
De periode van inschrijving ligt bijna achter ons. We zijn blij dat weer veel groep-8 leerlingen voor onze school 
gekozen hebben. Volgend schooljaar hebben we in de brugklas nog enkele plekken. 
Ook de zij-instroom voor leerjaar 2, 3 en 4 komt inmiddels goed op gang. Ook in deze leerjaren hebben we nog 
enkele plekken. Mochten leerlingen van andere scholen een overstap willen maken naar de Roncalli Mavo, dan 
kunnen zij in de maand mei contact met ons opnemen.  
 

LEERLINGEN, OUDERS & PERSONEEL 
Gezellige afsluitende activiteiten leerjaar 4 
In april stonden er verschillende activiteiten op de planning voor de leerlingen van klas 4 om hun 
middelbare schoolperiode op een leuke wijze met elkaar af te sluiten. De leerlingen zijn op 
donderdag 14 april naar Walibi België geweest (foto). We kijken terug op een gezellige dag met 
stralend weer.  
Vanavond staat er een gala-schoolfeest op een externe locatie (La Baraque, Zevenhuizen) voor de 
leerlingen van klas 4 op de planning. Een avond in gala met muziek en dans om hun 
middelbareschooltijd met elkaar en hun docenten af te sluiten.  

 
Jarige van de week 
In periode 3 worden de jarigen van de week weer wekelijks uitgenodigd om hun verjaardag op maandagochtend met 
elkaar en meneer Kruit te vieren. Dit zorgt altijd voor leuke en soms ook mooie gesprekken. Ook in de maand mei 
zullen de jarigen weer per brief een uitnodiging ontvangen.  

 
Voorlichting Buurtwerk over geld 
Afgelopen maand kwam Buurtwerk langs om in de aula een voorlichting te geven over 
‘omgaan met geld’. Hun informatiestand werd goed bezocht. Jongeren hebben tegenwoordig 
vaak op jongere leeftijd al meer geld te besteden. Jongeren maken echter soms ook schulden. 
Ook kunnen jongeren tegenwoordig benaderd worden om ingezet te worden als ‘geldezel’. 
Buurtwerk wil leerlingen helpen om daarin verstandige keuzes te maken. Op de informatie in 
de aula kwamen veel leerlingen af. Naast dat de leerlingen informatie kregen, konden ze ook 
meedoen aan een prijsvraag. De prijsvraag was: ‘wat zou jij met je laatste tientje doen’? De 
leerling die het antwoord ingevuld heeft: ‘voor mensen die geen eten hebben of helemaal niets 
hebben, zou ik iets kopen’, heeft de prijsvraag gewonnen. Buurtwerk zal binnenkort op school 
langskomen om de prijs aan haar uit te reiken.  
 

Op dinsdag 31 mei 2022 verschijnt de oudernieuwsbrief van mei.  
 
Met hartelijke groet,   
 
Gijs Kruit  
(Locatiedirecteur, Roncalli Mavo)   
 
 
 


