
  NIEUWSBRIEF 
      Nummer 1                        30 september       ouders                 Jaargang 2022- 2023 

Voor u ligt de eerste oudernieuwsbrief van dit schooljaar. In de deze nieuwsbrief blikken we terug op 
de start van het schooljaar, kijken we vooruit naar de maand oktober en is er aandacht voor onderwijs 
en organisatie.  
 

TERUGBLIK AUGUSTUS & SEPTEMBER 
Op dinsdag 23 augustus kwamen de leerlingen na 6 weken zomervakantie voor het eerst weer naar 
school. We hebben dit schooljaar ingezet op meer structuur, rust en regelmaat. Na 6 lesweken blijken 
de kleine interventies die we gedaan hebben om dat te creëren, goed uit te pakken. In de tweede week 
van het schooljaar hebben de voorlichtingsavonden voor ouders plaatsgevonden, die goed bezocht 
zijn. De leerlingen en ouders van klas 2 zijn gestart met een persoonlijk gesprek met de mentor. Het is 
mooi om in alle jaarlagen de grote ouderbetrokkenheid terug te zien. We kijken terug op een goede 
start.  
De kleine opstartproblemen met het rooster en digitale boeken zijn zo snel mogelijk opgelost.  
In de eerste weken waren er meteen verschillende groepsvormende activiteiten die hieronder verder 
uitgelicht worden.  
 
Introductie klas 1 
De leerlingen van klas 1 volgenden in de eerste week van het schooljaar 
in de ochtend vaklessen en in de middag stonden er groepsvormende 
kennismakingsactiviteiten op de planning. Zo hebben de leerlingen in 
hun eerste week een bezoek gebracht aan Skate Fever en 39 Jumpstreet, 
was er een sportdag (foto) en op donderdagavond een discoavond.  

 
Museum en strandbezoek klas 3 
In augustus zijn de leerlingen van klas 3 op CKV-excursie geweest naar Den Haag en 
Scheveningen. Ze hebben een bezoek gebracht aan het Museon (foto) en het Omniversum en 
hebben vervolgens de dag met elkaar afgesloten in de zon op het strand van Scheveningen.  
 
Survival dag klas 3 
In de derde week van het schooljaar hebben de leerlingen van klas 3 met 
elkaar gesurvivald bij Outdoor Valley. Ze hebben met elkaar een lastig 

parcours afgelegd, vlotten gebouwd en kano gevaren. Alle activiteiten van die 
dag stonden in het teken van samenwerken en afzien. Ondanks dat het 
weer wat tegen viel, kijken we terug op een geslaagde activiteit.  

 
Kamp klas 2 
Halverwege september zijn de leerlingen 
van klas 2 op kamp gegaan naar Hengelo 
(Gelderland). De leerlingen zijn op dinsdag per 
bus vertrokken en kwamen op vrijdag weer aan 
in Rotterdam. Gelukkig viel het weer op locatie 

erg mee en konden alle buitenactiviteiten volgens 
plan doorgaan. Op het programma stonden o.a.: night 
volleybal, lasergamen, levend Stratego, een speurtocht, 
highlandgames, ezelen en het bezoeken van een roofvogelshow. We 

kijken terug op een leuke en intensieve week.  
 

VOORUITBLIK OKTOBER 
Ook in oktober hebben we enkele activiteiten op het programma staan. Hieronder treft u een overzicht.  
 
Agenda oktober 

Datum Activiteit Leerjaar 

Dinsdag 4 oktober  Verkort rooster (laatste les 12.15 uur afgelopen), LMC-middag personeel 1t/m 4 

Woensdag 5 oktober Start lessen om 9.15 uur.  1 t/m 4 

Donderdag 6 oktober Excursie Wildlife Film Festival (WFFR) in Cinerama 2 

Maandag 10 oktober Startbijeenkomst ouderraad (19.30 – 21.00 uur) n.v.t. 

Donderdag 13 oktober Voorlichtingsavond Dyslexie en LWOO 1 

Vrijdag 21 oktober Roncalli fright night  1 t/m 3 

 

 



ONDERWIJS 

Studievaardigheden, begrijpend lezen en rekenen 
Sinds dit schooljaar volgen alle leerlingen in de onderbouw (op het eerste uur van de dag, tussen 8.30 
en 9.10 uur) het basisprogramma studievaardigheden, begrijpend lezen en rekenen. Een dagelijkse 
start met elkaar en met de mentor zorgt voor regelmaat en duidelijkheid. Tijdens het mentoruur 
worden studievaardigheden als plannen, agendagebruik en leerstrategieën aangeleerd. Tevens is er 
aandacht voor positieve groepsvorming en is er de gelegenheid om aan huiswerk te werken. Daarnaast 
is er één dag in de week specifiek aandacht voor het aanleren en onderhouden van rekenvaardigheden 
en begrijpend lezen. Dit zijn belangrijke vaardigheden die bij veel verschillende vakken een belangrijke 
rol spelen.  
 
PTA 
Begin september is het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor de bovenbouw op de website 
gepubliceerd. Het PTA bevat een overzicht van toetsen die het eindcijfer voor het SE (School Examen) 
van een vak bepalen. Bovenbouwmentoren en vakdocenten zullen het PTA met de leerlingen 
doornemen. Ook voor ouders kan het handig zijn het PTA te raadplegen. Dat kan onder het kopje 
documenten op onze website. Tevens is daar het examenreglement gepubliceerd.  
 
PTO 
Dit jaar zullen we ook voor het eerst een PTO (Programma van Toetsing Onderbouw) samenstellen. Per 
vak is daarin zichtbaar welke toetsen gedurende het schooljaar afgenomen zullen worden en wat de 
weging van die toetsen is. Ook staan er leertips voor de vakken in het PTO opgenomen. Het PTO wordt 
voor de herfstvakantie op de website gepubliceerd. Mentoren en docenten zullen het PTO met de 
leerlingen doornemen.  
 
Inhaalmoment toetsen 
Dit schooljaar is er een vast inhaalmoment voor leerlingen om toetsen in te halen. Het inhalen van 
toetsen kan op dinsdagmiddag vanaf 14.20 uur bij meneer Knetemann in lokaal V17. Wanneer 
leerlingen gebruik maken van het inhaalmoment, moeten zij zich daarvoor aanmelden via Magister.  
 
Bruggenbouwers 
De leerlingen van klas 1 hebben bij het vak T&T gewerkt aan het ontwerpen, schetsen 
en bouwen van een brug van papier. De brug moest en afstand van 40cm overbruggen. 
De materialen die de leerlingen tot hun beschikking hadden waren 15 vellen A4-
papier, lijm en een schaar. In klas 1C had een groep een constructie gemaakt die maar 
liefst 9kg kon dragen. Een week later werden zij echter overtroffen door de groep van 
Soraya, Cici, Max en Adam uit klas 1A, die dit jaar met een brug die 11,5kg kon dragen 
voor een record zorgden.  
 
Discovery-programma 
Op donderdag 8 september is het discovery-programma voor de leerlingen van klas 1 en klas 2 weer 
van start gegaan. Leerlingen hebben in de eerste periode gekozen voor 1 van de volgende onderdelen: 
bal- en racketsport, muziek, theater, fotografie, art & design, heel Roncalli bakt, EHBO, primitief koken, 
Schelhout’s laboratory en oriëntaals koken. We wensen de leerlingen een mooie ontdekkingsreis.  
 
Award International Class 
De International Class van de Roncalli Mavo heeft de internationale Erasmus+ Quality Award gewonnen 
met het Life-project (Literature for Everyone). Binnen dit project werkte de Roncalli Mavo samen met 
scholen uit Duitsland, Estland, Finland en Griekenland. Het project kreeg 87 van de 100 punten van de 
internationale jury. Binnen dit project hebben onze leerlingen gesproken met leerlingen van onze 
buitenlandse partnerscholen over het boek ‘A hunderd hours of night’ van Anna Woltz. Ook hebben ze 
samen een verfilming gemaakt van enkele hoofdstukken uit het boek. Complimenten voor de leerlingen 
en de docenten van de International Class.  
 

ORGANISATIE 

Schoolgids 
De schoolgids voor schooljaar 2022-2023 staat sinds begin september online. Via deze link komt u 
direct bij de digitale schoolgids.  
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Begin oktober zal de vrijwillige ouderbijdrage voor ouders klaargezet worden. De vrijwillige 
ouderbijdrage is (in overleg met de ouderraad en de MR) voor schooljaar 2022-2023 vastgesteld op 
€155,-. Deze bijdrage is bedoeld voor: de introductie van klas 1, het discovery-programma, excursies, 
gastlessen, culturele activiteiten, de sportdag, survildag, vieringen, schoolfeesten, de diploma-
uitreiking en het schoolreisje naar een pretpark aan het einde van het schooljaar. De vrijwillige 



ouderbijdrage kunt u via Wis-Collect betalen; u ontvangt hiervoor een email. Bij WIS-Collect kunt u 
aangeven of u gespreid wenst te betalen. Op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs stat het 
ouder(s)/verzorger(s) vrij om (een deel van) de ouderbijdrage niet te betalen. Wij vertrouwen er echter 
op dat ouder(s)/ verzorger(s) bereid zijn de ouderbijdrage te betalen zodat wij ons onderwijs ook met 
de aanvullende activiteiten vorm kunnen blijven geven. Mocht u deze bereidheid wel hebben, maar 
door bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn hier invulling aan te geven, dan kunt u 
contact opnemen met de locatiedirecteur.  
 
Corona 
Sinds de start van het schooljaar voorzien we leerlingen met enige regelmaat van zelftesten. Mochten 
de zelftesten tussentijds op zijn, dan kunnen extra zelftesten opgehaald worden bij de administratie 
van de school. Bij klachten die kunnen duiden op corona verwachten we dat leerlingen een zelftest 
doen. Bij een positieve zelftest blijven leerlingen thuis en bij een negatieve zelftest mogen leerlingen 
naar school.  
 

LEERLINGEN, OUDERS & PERSONEEL 
Leerlingen 
Het was goed om de leerlingen naar de zomervakantie weer op school te zien. De activiteiten aan het 
begin van het schooljaar hebben het proces van groepsvorming mooi op gang gebracht. We hebben met 
een enthousiaste groep leerlingen uit klas 1 en klas 2 foto’s gemaakt voor het nieuwe 
promotiemateriaal. Ook is de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar gekomen. Leerlingen die interesse 
hebben om zitting te nemen in de leerlingenraad, kunnen dit aangeven bij mevrouw Jorritsma 
(onderbouw) en mevrouw Koster (bovenbouw). De leerlingenraad adviseert verschillende werkgroepen 
en de schoolleiding op tal van thema’s.  
De eerste toetsen zijn inmiddels geweest en ook de komende weken staan er nog de nodige toetsen op 
de planning. We wensen de leerlingen daarbij veel succes.  
 
Ouderraad 
Op maandag 10 oktober (19.30 – 21.00 uur) staat de eerste bijeenkomst van de ouderraad op de 
planning. Tijdens deze bijeenkomsten worden verschillende voor ouders relevante thema’s met de 
schoolleiding besproken. We zijn nog op zoek naar enkele ouders die komend schooljaar een bijdrage 
zouden willen leveren binnen de ouderraad. Wanneer u wilt aansluiten bij de ouderraad, kunt u dat 
laten weten bij meneer Kruit (gkruit@roncallimavo.nl).  
 
Personeel 
Gelukkig hebben we voor de start van het schooljaar op goede wijze de ontstane vacatures weten in te 
vullen. De volgende medewerkers zijn na de zomer op de Roncalli Mavo gestart: 

- Mevrouw Varisli: Docent Frans en International Class. 
- Meneer Peters: Docent IT en T&T 
- Mevrouw Gerrits: Vanuit CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) Rijnmond gekoppeld aan onze 

school.  
- Mevrouw Bechaine: Begeleider Passend Onderwijs.  

 

Op vrijdag 21 oktober 2022 verschijnt de oudernieuwsbrief van oktober.  
 
Met hartelijke groet,   
 
Gijs Kruit  
(Locatiedirecteur, Roncalli Mavo)   
 
 
 


