
  NIEUWSBRIEF  

       Nummer 01      1 oktober 2020    Ouders                                 Jaargang 2020-2021 

  

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

 

VOORUITBLIK OKTOBER 
Planning 

 Donderdag 1-10   Onderwijs Ontwikkel Middag (verkort rooster) 

 Donderdag 1-10 en vrijdag 2-10 Project buurtwerk bewustwording pesten (klas 2) 

 Zaterdag 17-10 t/m zondag 25-10  Herfstvakantie  

 Week 44    Kick-off project ‘Roncalli in Actie’ (klas 1t/m 4) 

 Dinsdag 27-10   Schoolfotograaf 

 Vrijdag 30-10   Onderwijs Ontwikkel Middag (verkort rooster) 

 Vrijdag 30-10   Wildlife filmfestival (klas 2 & klas 3)  

 

ONDERWIJS  
Terugblik voorlichtingsavonden 
In de tweede lesweek van het schooljaar stonden de voorlichtingsavonden op de planning. De voorlichtingsavond 
van de brugklas werd met inachtneming van de Coronamaatregelen op school georganiseerd. De opkomst was 

groot en dat getuigt van een grote betrokkenheid.  

De ouders van klas 2,3 en 4 zijn dit jaar digitaal voorgelicht. Dit gebeurde middels een presentatie. Naar 
aanleiding van de presentatie konden er vragen gesteld worden en kon er een afspraak met de mentor gepland 

worden. We verwachten middels de voorlichtingsavonden ouders een goed beeld gegeven te hebben van het 
betreffende leerjaar en het contact tussen ouders en mentor op gang gebracht te hebben.  

 

Introductie brugklas 
In de eerste week maakten de leerlingen van de brugklas kennis met elkaar, de mentor en de school. In de ochtend 

volgenden de leerlingen les en in de middag stonden introductieactiviteiten op de planning, met op vrijdag een 

afsluitende sportmiddag. We kijken ondanks het aangepaste programma terug op een geslaagde 

introductieweek. 

 

Start Discovery 
Deze week is voor leerlingen van klas 1 en klas 2 het Discovery-Programma van start gegaan. De eerste 

periode konden de leerlingen kiezen uit: ‘Rock tha school’, showtime, Theater, de boekenclub, Art & Design, 

portretschilderen, racketsport, ontwerp je droomhuis, cloud security, robotica, fotografie en primitief 

koken. Er was veel animo om snel in te schrijven. We wensen de leerlingen het komend jaar een mooie 

ontdekkingsreis langs de verschillende onderdelen.   

 

Goed weer en goede sfeer kamp klas 2  

 

Wat fijn dat het kamp van klas 2 doorgang kon vinden. De leerlingen en leiding van kamp klas 2 kijken terug op een 

mooie kampweek. Het weer aan het begin van de week was prachtig en er waren voor de leerlingen veel 

verschillende activiteiten te doen, zoals de sportmiddag, levend kwartet, laser gamen en de traditionele 

roofvogelshow van de Valkenier. De foto’s geven een kleine impressie.  

 

Practicum biologie klas 3 
Tijdens de les biologie deden de leerlingen van klas 3 
vorige week echt onderzoek met behulp van de nieuwe 
microscopen. Ze deden onderzoek naar 
bladgroenkorrels, door ver in te zoomen op het plantje 
waterpest.  

 

 



Constructie ontwerpen klas 1 T&T  
Bij het vak Technologie & Toepassing (T&T) zijn de leerlingen in de brugklas aan het 

experimenteren met materialen, krachten en constructies. De leerlingen kregen de 

opdracht om met een groepje een toren te bouwen van 5 A4-blaadjes. Naast de 

hoogte van de toren ging het ook om het gewicht dat de toren moest kunnen 

dragen. De torens van klas 1B waren niet heel hoog, maar wel heel stevig. De 

sterkste toren kon een gewicht van 950 gram dragen.  

In klas 2 hebben de leerlingen bij het vak T&T gewerkt aan het maken van een 
brugconstructie. De sterkste brug kon ruim 23kg houden. Mogelijk kon de brug meer 
gewicht aan, maar waren er niet meer bakstenen omdat te testen.  

 

Onderwijs in quarantaine/ Studieplanners 
Vanwege de geldende voorschriften zitten er op schooldagen meer leerlingen thuis dan gebruikelijk. 
Om leerachterstanden tijdens het thuiszitten te beperken hebben we de studieplanners in ‘de drive’ 
gedeeld en hebben we mentoren gevraagd om maatwerk te leveren voor de leerlingen die thuis 
zitten en hen via ‘hangouts’ live te betrekken bij het onderwijs.  

Eind volgende week willen we overgaan op een uniforme manier van werken die het mogelijk maakt 
om voor leerlingen die met lichte klachten thuiszitten op afstand betrokken te zijn bij de lessen. 
Tevens zullen we overstappen op een uniforme manier van werken voor docenten die met lichte 
klachten thuiszitten, maar wel op afstand les kunnen geven. We zullen deze manier van werken 
komende week met de leerlingen bespreken en u daar middels een aparte mail inhoudelijk over 
informeren.  

 

Leerlingen ontdekken muziektalent bij CKV 
De DJ's in spee hebben hun talent ontdekt tijdens de workshop van Edutones. Tijdens de les 
culturele en kunstzinnige vorming (CKV) hebben de leerlingen van klas 3 zelf een beat 
gecomponeerd. Dit is mogelijk gemaakt met hulp van artiest Menno en het programma van 
‘Abelton Live’. Volgende les maken de leerlingen er ook een passende rap- of een songtekst bij. We 

zien uit naar het eindresultaat.  

 

Achterstanden  
Afgelopen weken zijn de instaptoetsen taal, rekenen en 

begrijpend lezen bij de leerlingen van klas 1 en 2 

afgenomen. Leerlingen en ouders zullen binnenkort 

over de uitslag van deze toetsen worden geïnformeerd. 

Als uit de instaptoetsen blijkt dat leerlingen 

achterstanden hebben, zullen we middels SWT+ 

(rekenen en taal) gericht helpen om de achterstanden in 

te lopen. Mochten bovenbouw docenten achterstanden 

signaleren tijdens de vaklessen, dan zullen zij met de 

leerlingen afspraken maken om tijdens vak-SWT gericht 

aan het inlopen van de achterstanden te gaan werken.  

 

Survival klas 3 
Woensdag 30 oktober hebben de leerlingen van klas 3 

hun survival-skills geoefend bij ‘Outdoor Valley’. Onder 
leiding van de instructeurs van ‘Outdoor Valley’ gingen 
de leerlingen verschillende sportieve uitdagingen aan. 
Ondanks dat het weer niet geweldig was, kijken we 
terug op een geslaagde dag. De foto’s geven een kleine 
indruk van de activiteiten. 

 

ORGANISATIE  
Covid-19 
Afgelopen maandag was er een persconferentie waarin 
aangescherpte coronamaatregelen aangekondigd 
werden. Deze nieuwe maatregelen geven geen 
aanleiding om de coronamaatregelen die sinds het 
begin van het schooljaar op de Roncalli Mavo gelden 
verder aan te scherpen.  
We zien gelukkig dat leerlingen, ouders en collega’s zich overwegend houden aan de afspraken en richtlijnen met 
betrekking tot Covid-19. Leerlingen en collega’s blijven thuis in het geval van mogelijk Corona gerelateerde 
klachten en laten zich testen.  
Maandag 21-09 is het ‘Corona stroomschema’ met ouders gedeeld. Dit schema geeft overzichtelijk aan hoe in 
verschillende, mogelijk aan Corona gerelateerde situaties, te handelen. In geval van twijfel kan altijd contact 
opgenomen worden met de administratie.  



 

Ventilatie   
Op alle middelbare scholen wordt op dit moment kritisch gekeken naar de ventilatiemogelijkheden, zo ook op de 
Roncalli Mavo. De afgelopen weken zijn continu CO2-metingen in de lokalen verricht. Met de deuren en ramen 
open, blijft de luchtkwaliteit ruim in het groen. Met het oog op de wintermaanden zijn werkzaamheden verricht 
aan de mechanische ventilatie en zullen in enkele lokalen roosters geplaatst worden voor meer natuurlijke 
ventilatie. Met deze aanpassingen moet de luchtkwaliteit ook in de wintermaanden met gesloten ramen ruim 

voldoende blijven. Ook in de wintermaanden zullen we de luchtkwaliteit met CO2-meters blijven meten.  

 

Ouderbijdrage 
Op maandag 26-10 zal de ouderbijdrage in WIS-collect klaargezet worden. De ouderbijdrage bedraagt €150,-. Deze 
bijdrage is bedoeld voor: het Discovery-Programma, excursies, gastlessen, culturele activiteiten, de sportdag, 

vieringen, schoolfeesten, de diploma-uitreiking enz. Het is mogelijk om de ouderbijdrage in termijnen te betalen. 
U kunt daarover contact opnemen met de administratie.  
  

Mediatheek 
Tijdens de zomervakantie is de mediatheek verhuisd van lokaal V01 naar lokaal B10. De mediatheek is nu te vinden 

op de benedenverdieping, op een centrale plek in de school. De mediatheek is iedere dag volledig geopend. 

Leerlingen kunnen er op de dag voor het volgen van studiewerktijd (SWT) terecht.  

 

Magister/ toestemming 
De Roncalli Mavo is een school met veel activiteiten voor leerlingen, zowel binnen als buiten het reguliere 
programma. Graag geven wij ouders een indruk van deze activiteiten (bijvoorbeeld het Discovery-Programma), 
door foto’s van activiteiten te delen op onze socialmedia-kanalen en in de oudernieuwsbrief. Voor het delen van 
foto’s hebben wij toestemming nodig. Deze toestemming kunt u geven bij het onderdeel ‘toestemmingen’ in 
Magister.  

 

OOM (Onderwijs Ontwikkel Middag) 
Dit schooljaar staan er verschillende OOM’s op de planning. Op deze dagen wordt er ’s ochtends lesgegeven 
volgens een verkort lesrooster. ’s Middags werkt het personeel van de Roncalli Mavo aan het ontwikkelen van het 
onderwijs op de Roncalli Mavo. Hieronder treft u het lesrooster dat we tijdens OOM-dagen hanteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONEEL, LEERLINGEN & OUDERS 
Personeel 
Na de zomervakantie zijn vier nieuwe docenten het team van de Roncalli komen versterken.  

 Mevrouw Oomkens (Frans)  

 Meneer Akkerman (Duits)  

 Meneer Van Loon (Nederlands)  

 Meneer Ozan (geschiedenis)  

We zijn blij dat onze nieuwe collega’s goed gestart zijn en snel hun draai hebben weten te vinden.  

Mevrouw Van ’t Hoff is vorige week met zwangerschapsverlof gegaan. Haar lessen en taken worden overgenomen 
door meneer Scholten.  

 

Leerlingenraad  
Leerlingen kunnen zich ook dit jaar weer aanmelden voor de leerlingenraad. In de school hangen posters waar 

opstaat hoe leerlingen zich daarvoor kunnen opgeven. De leerlingenraad helpt mee bij het organiseren van 

activiteiten en de leerlingenraad kan bij verschillende vraagstukken worden geraadpleegd.  

 

Ouderraad 
Dinsdag 27-10-2020 staat er een overleg van de ouderraad op de planning. Bij het overleg waar ook de directie van 

de Roncalli Mavo bij aanwezig is, staan verschillende actuele onderwerpen op de agenda. Een aantal ouders van 

leerlingen uit klas 1 heeft bij de aanmelding aangegeven aan te willen sluiten. We zullen deze ouders volgende week 

een uitnodiging sturen.  

 
De volgende oudernieuwsbrief zal op vrijdag 30 oktober verschijnen.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Gijs Kruit / Locatiedirecteur / Roncalli Mavo 

Blok Tijd Activiteit 
1 8.30 – 9.10 uur SWT 
2/3 9.10 – 9.50 uur Les 1 
4/5 9.50 – 10.30 uur Les 2 
Pauze 10.30 – 10.50 uur Pauze 
6/7 10.50 – 11.30 uur Les 3 
8/9 11.30 – 12.10 uur Les  


