
  NIEUWSBRIEF  

       Nummer 09     27 Mei 2020    Ouders                                 Jaargang 2019-2020  

  
In de oudernieuwsbrief van de maand mei treft u belangrijke informatie over hoe ons onderwijs voor klas 1 t/m 3 in 
de maand juni wordt vormgegeven, over het aangepaste tijdpad voor de verschillende leerjaren richting het einde 
van het schooljaar en over de aangepaste bevorderingsnormen voor klas 1 en klas 2.  
Tijdens de persconferentie van dinsdag 19 mei werd duidelijk dat de omstandigheden het toelaten om vanaf 2 juni 
weer leerlingen voor lesactiviteiten op school te ontvangen. Een moment waar we allemaal lange tijd naar 
uitgekeken hebben. We zullen echter niet kunnen werken met het oorspronkelijke rooster. Het is namelijk 
belangrijk dat we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM, om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te 
waarborgen en verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.  
 

TERUGBLIK MEI 
Digitaal onderwijs 
Na de meivakantie zijn we begonnen met het aanbieden van digitaal onderwijs op afstand middels ‘google 
hangout’ en ‘google meet’, volgens een vast rooster in Magister. Dit heeft gezorgd voor meer structuur en 
duidelijkheid voor leerlingen, ouders en docenten. Vanaf 2 juni zullen we deze manier van werken in de 
ochtenden voortzetten (in de middag zal er op school weer lesgegeven worden).  Daarnaast wordt er sinds de 
meivakantie dagelijks door de LO-sectie een challenge aangeboden, waarin leerlingen gestimuleerd worden om te 
bewegen.  
 

Afronding schoolexamen klas 4 
Het schoolexamen is inmiddels door bijna alle leerlingen van klas 4 afgerond. Er zijn nog enkele leerlingen die 
deze week wegens omstandigheden, middels maatwerk, nog enkele onderdelen moeten afronden. Op 4 juni horen 
de leerlingen van klas 4 definitief of ze geslaagd zijn. We kijken uit naar een mooie uitslag en hebben 
bewondering voor de prestatie die de leerlingen van klas 4 neergezet hebben.  
 

Inhaaltoetsen klas 3  
Deze week zijn we begonnen met het afnemen van PTA-inhaaltoetsen in klas 3. De eerste dagen zijn goed 
verlopen. Het protocol werd goed nageleefd door leerlingen en vrijwel alle leerlingen waren aanwezig. We wensen 
de leerlingen de komende dagen succes bij het maken van hun inhaaltoetsen.  
 

Gesprek ouderraad 
In de tweede week van mei is er ’s avonds een digitale bijeenkomst met de ouderraad geweest. Het was bijzonder 
om elkaar nu niet op school te ontmoeten, maar digitaal in de ‘hangout’. Het was fijn om positieve feedback te 
krijgen op de dingen die we goed doen, maar ook om constructieve opbouwende feedback te krijgen ten aanzien 
van dingen die beter kunnen. De afgelopen weken zijn we met die punten, zoals bijvoorbeeld het continueren van 
de ondersteuning op afstand, intensief aan de slag geweest. Tegen het einde van juni zullen we opnieuw bij elkaar 
komen.  
 

HKK-vergadering 
In de maand mei hebben het team van de Havo-Kansklas 1 en Havo-Kansklas 2 vergaderd. Tijdens de vergadering 
hebben een aantal leerlingen groenlicht gekregen om door te stromen naar de Havo. Leerlingen en ouders zijn 
daar deze maand door de mentor over geïnformeerd. We wensen deze leerlingen volgend jaar veel succes en geluk 
op het Emmauscollege en hopen dat ze daar snel hun draai zullen vinden.  
 

VOORUITBLIK JUNI 
Lessen en toetsweek 
In de maand juni zullen digitale lessen afgewisseld worden met lessen op school. Tijdens deze lessen zullen 
leerlingen voorbereid worden op de laatste toetsen van het schooljaar, die in de toetsweek afgenomen worden. De 
toetsweek staat eind juni op de agenda (zie tijdpad jaar 1,2 & 3).  
 

Diploma-uitreiking 
Op maandag 29-06 staat de diploma-uitreiking op de planning. Traditioneel vindt de diploma-uitreiking van de 
Roncalli Mavo plaats in het Isala-theater in Capelle. Helaas kan de diploma-uitreiking in de vorm die we gewend 
zijn dit jaar niet doorgaan. Op dit moment zijn we druk bezig om binnen de geldende Corona-maatregelen en 
richtlijnen een andere feestelijke invulling te geven aan de diploma-uitreiking die past bij de situatie. 
Communicatie daarover voor leerlingen en ouders van leerjaar 4 volgt.  
 

Agenda juni 
Maandag 1 juni is het tweede Pinksterdag en is de school gesloten.  
Dinsdag 30 juni zal de nieuwsbrief voor ouders van de maand juni verschijnen.  



ONDERWIJS  
Rooster vanaf 2 juni 
We zijn blij dat we de leerlingen na weken van digitale lessen op afstand weer op school kunnen zien en spreken. 
Wanneer de eerste groepen leerlingen op 2 juni weer naar school komen, is het belangrijk dat iedereen (zowel 
leerlingen als docenten) 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Om die 1,5 meter op school te waarborgen hebben we 
het lesrooster en de inrichting van de school daarop aangepast.   
 
Combinatie van digitaal les en les op school 
De laatste weken van het schooljaar zullen de leerlingen iedere ochtend digitale lessen volgen. Leerlingen kunnen 
starten met de LO-activiteit en volgen daarna twee digitale lessen volgens een vast rooster (verplichte deelname). 
Op twee middagen in de week zullen leerlingen naar school komen om lessen op school te volgen. Dit zal afgezien 
van de aangepaste lestijden anders gaan dan normaal.  

• De klas wordt namelijk verdeeld in drie groepjes.  
• De groepjes volgen alle lessen in hetzelfde lokaal. De docenten wisselen van lokaal. 
• Iedere jaarlaag maakt gebruik van een eigen ingang en heeft een eigen plaats om de fietsen te stallen.  
• Bij de ingangen en bij de lokalen is desinfectiemateriaal aanwezig, zodat leerlingen hun handen kunnen 

desinfecteren.  
 
Digitaal 

8.30  – 9.00 uur LO-activiteit / challenge 
9.00 – 9.45 uur Digitale les 1 
9.45 – 10.30 uur  Digitale les 2 

  
Les op school/ ronde 1 

11.45 – 12.15 uur Les 1 
12.15 – 12.45 uur Les 2 
12.45 – 13.15 uur Les 3 

 
Les op school/ ronde 2 

14.00 – 14.30 uur Les 1 
14.30 – 15.00 uur Les 2 
15.00 – 15.30 uur Les 3 

 
Rooster per klas 
In het onderstaande schema treft u de momenten waarop leerlingen in de middag op school verwacht worden om 
lessen te volgen. (Dit rooster is vanaf vrijdag voor leerlingen ook zichtbaar in hun agenda in Magister). Deze 
momenten gelden voor alle leerlingen uit de betreffende klas. Leerlingen uit dezelfde klas zullen verdeeld worden 
in drie groepen en op hetzelfde moment les volgen in verschillende lokalen. In welke groep leerlingen zitten 
krijgen ze deze week te horen van hun mentor.  
 
Klas 1 

 Di. 2 t/m Vr. 5 juni Ma. 8 t/m Vr. 12 juni Ma. 15 t/m Vr. 19 juni Ma. 22 t/m Wo. 24 juni 
1A  Dinsdag ronde 2 Maandag ronde 1 Dinsdag ronde 2 
 Woensdag ronde 2 Vrijdag ronde 1 Woensdag ronde 2  
1B  Woensdag ronde 1 Maandag ronde 2 Woensdag ronde 1 
 Donderdag ronde 1 Vrijdag ronde 2 Donderdag ronde 1  
1C Dinsdag ronde 1 Maandag ronde 1 Dinsdag ronde 1 Maandag ronde 1 
 Donderdag ronde 2  Woensdag ronde 2 Donderdag ronde 2 Donderdag ronde 2 
1D Dinsdag ronde 2 Maandag ronde 2 Dinsdag ronde 2 Maandag ronde 2 
 Vrijdag ronde 1 Donderdag ronde 1 Vrijdag ronde 1  
1E Woensdag ronde 1 Dinsdag ronde 1 Woensdag ronde 1 Dinsdag ronde 1 
 Vrijdag ronde 2 Donderdag ronde 2 Vrijdag ronde 2 Donderdag ronde 2 

 
Klas 2 

 Di. 2 t/m Vr. 5 juni Ma. 8 t/m Vr. 12 juni Ma. 15 t/m Vr. 19 juni Ma. 22 t/m Wo. 24 juni 
2A  Dinsdag ronde 2 Maandag ronde 1 Dinsdag ronde 2 
 Woensdag ronde 2 Vrijdag ronde 1 Woensdag ronde 2  
2B  Woensdag ronde 1 Maandag ronde 2 Woensdag ronde 1 
 Donderdag ronde 1 Vrijdag ronde 2 Donderdag ronde 1  
2C Dinsdag ronde 1 Maandag ronde 2 Dinsdag ronde 1 Maandag ronde 2 
 Donderdag ronde 2 Woensdag ronde 2 Donderdag ronde 2 Woensdag ronde 2 
2D Dinsdag ronde 2 Maandag ronde 1 Dinsdag ronde 2 Maandag ronde 1 
 Vrijdag ronde 1 Donderdag ronde 1 Vrijdag ronde 1  
2E Woensdag ronde 1 Dinsdag ronde 1 Woensdag ronde 1 Dinsdag ronde 1 
 Vrijdag ronde 2 Donderdag ronde 2 Vrijdag ronde 2  

 



Klas 3 
 Di. 2 t/m Vr. 5 juni Ma. 8 t/m Vr. 12 juni Ma. 15 t/m Vr. 19 juni Ma. 22 t/m Wo. 24 juni 
3A  Dinsdag ronde 1 Maandag ronde 2 Dinsdag ronde 1  

Woensdag ronde 1 Vrijdag ronde 1 Woensdag ronde 1  
3B  Woensdag ronde 2 Maandag ronde 1 Woensdag ronde 2  

Donderdag ronde 1 Vrijdag ronde 2 Donderdag ronde 1  
3C Dinsdag ronde 1 Maandag ronde 2 Dinsdag ronde 1 Maandag ronde 2  

Donderdag ronde 2 Donderdag ronde 1 Donderdag ronde 2 
 

3D Dinsdag ronde 2 Dinsdag ronde 2 Dinsdag ronde 2 Dinsdag ronde 2  
Vrijdag ronde 1 Donderdag ronde 2 Vrijdag ronde 1  

3E Woensdag ronde 2 Maandag ronde 1 Woensdag ronde 2 Maandag ronde 1  
Vrijdag ronde 2 Woensdag ronde 1 Vrijdag ronde 2 Woensdag ronde 1 

 
Vervoer 
Het verzoek aan leerlingen is om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. We zijn ons er 
echter van bewust dat dit niet voor iedere leerling mogelijk is. Indien vervoer voor leerlingen naar school een 
probleem is, verzoeken we dit door te geven aan de mentor. We zullen dan opzoek gaan naar een passende 
oplossing.  
 
Aanwezigheid 
We verwachten dat leerlingen zowel bij de digitale lessen als bij de lessen op school aanwezig zijn.  
We verwachten dat leerlingen thuisblijven indien: 

- Leerlingen ziek zijn. 
- Leerlingen regelmatig hoesten of niesen (verkoudheidsklachten).  
- Er bij een huisgenoot van een leerling sprake is van (of een vermoeden is van) Corona.  

 
Communicatie  
Het nieuwe rooster van de leerlingen verschijnt deze vrijdag in de Magister-agenda van de leerlingen. Aanstaande 
donderdag zal de mentor de groepsindeling voor de middaglessen op school met de leerlingen delen. Ook zal dan 
het protocol om alles in goede veilige banen te leiden met de leerlingen gedeeld worden. Bij dit protocol zal ook 
een handige instructievideo toegevoegd worden, waarin duidelijk gemaakt wordt hoe het 1,5 meter afstand 
houden op een school er uitziet. Leerlingen en ouders kunnen vragen stellen aan de mentor.  
 

ORGANISATIE  
Tijdpad einde schooljaar klas 1t/m 4 
Voor klas 1 t/m 4 is een aangepast tijdpad opgesteld richting het einde van het schooljaar. Gezien de huidige 
omstandigheden hebben we daarin op enkele punten af moeten wijken van de oorspronkelijke jaarplanning. 
Hieronder treft u het tijdpad van de verschillende leerjaren.  
 
Tijdpad leerjaar 1 en 2 

Maandag 25 mei t/m vrijdag 29 mei Online les op afstand volgens het Magister-rooster.  
Dinsdag 2 juni t/m woensdag 24 juni Online les in de ochtend, les op school in de middag volgens het 

rooster in Magister.  
Donderdag 25 juni t/m woensdag 1 juli Online les volgens het rooster in magister. 
Donderdag 2 juli t/m woensdag 8 juli Toetsweek klas 1 en klas 2. 
Donderdag 9 juli en vrijdag 10 juli Ruimte voor inhalen en maatwerk. 
Woensdag 15 juli  Overgangsvergadering. 
Donderdag 16 juli Revisievergadering. 
Vrijdag 17 juli Rapporten klas 1 en klas 2. 

 
Tijdpad leerjaar 3 

Maandag 25 mei t/m vrijdag 29 mei Online les op afstand volgens het Magister-rooster. 
In de middag PTA-toetsen inhalen op school volgens een 
gepersonaliseerd rooster. 

Dinsdag 2 juni t/m woensdag 24 juni Online les in de ochtend, les in de middag volgens het rooster in 
Magister.  

Donderdag 25 juni t/m woensdag 1 juli Toetsweek klas 3. 
Maandag 6 juli Herkansingen doorgeven. 
Donderdag 9 juli en vrijdag 10 juli Herkansingen maken. 
Woensdag 15 juli Overgangsvergadering. 
Donderdag 16 juli Revisievergadering. 
Vrijdag 17 juli Rapport klas 3.  

 
 
 
 



Tijdpad leerjaar 4 
Maandag 25 mei t/m vrijdag 29 mei Afronden laatste inhaalonderdelen schoolexamen (maatwerk).  
Donderdag 4 juni Uitslag tijdvak 1. Leerlingen krijgen officieel te horen of ze 

geslaagd zijn (landelijke vlag-dag).   
Vrijdag 5 juni Leerlingen die gebruik willen maken van 

resultaatverbeteringstoetsen* geven dat door aan de mentor.  
Maandag 8 juni t/m woensdag 17 juni Voorbereiden resultaatverbeteringstoetsen. 
Donderdag 18 juni en vrijdag 19 juni Afname resultaatverbeteringstoetsen.  
Vrijdag 26 juni Uitslag resultaatverbeteringstoetsen en tijdvak 2.  
Maandag 29-06  Diploma-uitreiking.  

 
* Resultaatverbeteringstoetsen zijn extra toetsen (maximaal twee) waarmee het resultaat alsnog verbeterd kan 
worden. De resultaatverbeteringstoets bepaalt 50% van je eindcijfer voor het betreffende vak en telt alleen mee als 
dit inderdaad zorgt voor een verbetering. De resultaatverbeteringstoetsen gaan over de gehele stof van het 
betreffende PTA). 
 

Bevordering leerlingen klas 1 & klas 2 
Gezien de huidige situatie is de bevorderingsnorm zoals opgenomen in de schoolgids niet in alle gevallen 
toereikend om vast te stellen of een leerling bevorderd kan worden naar het volgende leerjaar. De vraag is of er 
überhaupt een norm te bedenken valt die volledig recht doet aan deze unieke situatie. Aan de andere kant 
begrijpen wij ook dat leerlingen, ouders en docenten behoefte hebben aan duidelijkheid. We hebben daarom 
besloten om de bevorderingsnorm ,zoals opgenomen in de schoolgids, op enkele punten te wijzigen. Door de 
nieuwe aangepaste bevorderingsnorm is er meer ruimte gekomen voor de docentenvergadering om voor 
leerlingen die niet direct bevorderd kunnen worden op basis van de norm, maatwerk te leveren (aan daarmee 
recht te doen aan de situatie). We verwachten dat de nieuwe norm voor iedereen voldoende duidelijkheid biedt, 
maar waar nodig ook ruimte biedt voor maatwerk.  
 
Aangepaste bevorderingsnorm klas 1 naar 2 Mavo 

- Leerlingen met maximaal 2 tekortpunten (2 vijven of 1 vier) worden bevorderd naar leerjaar 2.  
- Leerlingen met 3 tekortpunten of meer dan 3 tekortpunten worden besproken tijdens de 

docentenvergadering (docentenvergadering beslist).  
 
Aangepaste bevorderingsnorm klas 2 naar 3 Mavo 
Bij de bevorderingsnorm van leerjaar 2 wordt gekeken naar het gekozen vakkenpakket.  

- De leerling is bij maximaal 2 tekortpunten (2 vijven of 1 vier) in zijn vakkenpakket bevorderd naar 
leerjaar 3 Mavo.  

- Leerlingen met 3 tekortpunten of meer dan 3 tekortpunten binnen het gekozen vakkenpakket worden 
besproken tijdens de docentenvergadering (docentenvergadering beslist).  

 

PERSONEEL & LEERLINGEN  
Leerlingen weer naar school 
We hebben er lang naar uitgekeken en zijn blij dat we de leerlingen vanaf 2 juni weer op school kunnen zien en 
spreken. Ondanks dat de omstandigheden straks nog verre van normaal zullen zijn is het na het sluiten van de 
scholen in maart een eerste voorzichtige stap in de goede richting. We zijn ook blij dat de omstandigheden dit 
weer toelaten. We hebben bewondering voor de wijze waarop veel leerlingen en ouders met het sluiten van de 
scholen en het volgen van digitaal onderwijs op afstand omgegaan zijn en hoe we met elkaar daarin in korte tijd 
toch een weg hebben weten te vinden. We verwachten dat het nieuwe rooster dat vanaf 2 juni in zal gaan en de 
uitgestippelde route richting het einde van het schooljaar voor duidelijkheid en structuur zullen zorgen in een 
turbulente periode. We zien er naar uit om deze route samen met leerlingen en ouders te lopen.  
 

Enquête  
Binnenkort zal er onder leerlingen een enquête uitgezet worden over het afstandsonderwijs dat ze de afgelopen 
maanden gevolgd hebben. De uitkomsten van de enquête zullen door ons bestuur (LMC-VO) verzameld worden en 
zal naar verwachting informatie opleveren die kan bijdragen aan het optimaliseren van digitaal onderwijs (op 
onze school en binnen ons bestuur). We willen de leerlingen vragen deze enquête in te vullen.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Gijs Kruit 
Locatiedirecteur  
Roncalli Mavo 
 
 


