
 

Welkom!  
 
Beste leerling,  
 
Van harte welkom op de open dag van de  
Roncalli Mavo. Leuk dat je een bezoek brengt  
aan onze school.  
 
De Roncalli Mavo is een kleinschalige mavo in de 
Rotterdamse buurt Prinsenland. Op de Roncalli  
Mavo zitten ongeveer 400 leerlingen die onderwijs 
volgen op TL- en TL-/havoniveau. Op onze school 
helpen we jou te ontdekken wat je leuk vindt en  
waar je goed in bent.  
 
Vandaag kan je rondkijken in de school, de sfeer 
proeven en al je vragen stellen. Ook zijn er Roncalli-
leerlingen die je graag een rondleiding geven  
door de school en veel over hun ervaringen en  
belevingen kunnen vertellen.  
 
We wensen je veel plezier vandaag tijdens  
de open dag! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Gijs Kruit 
Locatiedirecteur 
Roncalli Mavo 

Proeflessen  
en rondleiding  
 
Op woensdag 15 februari 2023 kan je proeflessen 
komen volgen op de Roncalli Mavo. Via onze website 
(groep 8-pagina) kan je je daarvoor aanmelden.  
De proeflessen starten om 13.30 uur en zijn rond 
15.00 uur afgelopen. Wanneer je digitaal bent  
aangemeld voor de proeflessen ontvang je van ons 
een bevestigingsmail met daarin een uitnodiging  
en het programma van de middag.  
 
In februari en maart is het mogelijk om een  
persoonlijke rondleiding te krijgen door de school.  
Je kan je daarvoor aanmelden via de website  
(groep 8-pagina) of telefonisch contact opnemen 
met de administratie (010-4205693).  
 
 
Inschrijven  
 
Vanaf de open dag is het mogelijk om via de website 
van de Roncalli Mavo een vooraanmelding te doen. 
De NAW-gegevens die u daarbij achterlaat, zullen 
gebruikt worden tijdens de definitieve inschrijving in 
februari of maart. Na het invullen van het aanmeld-
formulier kunt u meteen een afspraak maken om  
uw kind in te schrijven (op een moment waarop het 
u uitkomt).  
 
Om toegelaten te worden tot de Roncalli Mavo 
moet de leerling in ieder geval beschikken over  
een advies in combinatie met GL of TL of een  
eenduidig GL- of TL-advies.  
 
De Roncalli Mavo heeft 100 plaatsen in de mavo-
klassen en 27 plekken in de mavo/havo brugklas.  
 
Tussen 20 februari en vrijdag 17 maart 2023 komen 
leerling en ouder(s) langs op de Roncalli Mavo om 
de leerling in te schrijven. Wij vragen u de volgende 
documenten mee te nemen bij het inschrijven:  
 
- Het blad met de unieke code dat u van de  

basisschool heeft ontvangen. Hierop staat  
het schooladvies en de unieke OT-code. 

- De voorkeurslijst van de leerling,  
verstrekt door de basisschool.  

- Een geldige legitimatie. 
- Relevante onderzoeken en documenten  

(bijvoorbeeld een dyslexieverklaring).  
 

Tussen maandag 20 maart en vrijdag 24 maart  
kunt u het toelatingsbesluit van aanmeldronde 1  
verwachten. Wanneer het toelatingsbesluit  
verwerkt is, krijgt u daarvan een automatisch  
bericht per e-mail. Daarnaast sturen wij een  
officiële brief waarin de toelating bevestigd wordt.  
 

sfeervol – duidelijk – modern

Luca 
klas 1c

 
Wáár ontdek je ons?  
 
Tattistraat 3  
3066 CE  Rotterdam  
(Prinsenland) 
 
010-420 56 93 
ronca.mavo@roncallimavo.nl  
www.roncallimavo.nl 
 

        roncallimavo.rotterdam 

        roncallimavoinsta 

roncallimavo.nl

ontdek    jezelf!open dag

racketsport

primitief koken
outdoor

Zit je in een leuke klas? 
Ja, onze klas is energiek en  
gezellig. We gaan goed met  
elkaar om. 
Hoe was de introductieweek? 
In de introductieweek hebben 
we veel leuke dingen gedaan. 
We leerden elkaar goed kennen 
en ik heb een goede vriend ge-
maakt in de introductieweek.  
Hoe is het om iedere dag te 
starten met de mentor? 
Het is fijn; het zorgt voor  
een rustig begin van de dag.  
Ze vertelt wat we gaan doen,  
helpt met plannen en neemt  
de agenda met ons door.  
Wat doe je tijdens KWT? 
Huiswerk maken, meestal voor 
de dag erna. Soms ook leren, al 
doe ik dat vaak ook nog thuis.  

Wat vind je de leukste vakken? 
Gym, want daar kan ik lekker 
mijn energie in kwijt. Ook vind  
ik geschiedenis leuk. Het is  
interessant om te weten wat  
er vroeger allemaal gebeurd is.  
Waarom heb je voor de  
Roncalli Mavo gekozen? 
Het digitale onderwijs sprak  
me aan. Ook hoorde ik dat je  
op de Roncalli Mavo goed  
geholpen werd en het sloot 
goed aan bij mijn advies.   
Wat is het grootste verschil 
tussen de basisschool en de 
middelbare school? 
Op de basisschool vond ik din-
gen soms lastig en kreeg ik niet 
altijd voldoende persoonlijke 
aandacht. Nu word ik geholpen 
wanneer ik iets lastig vind. 

Programma 
 
Begane grond 

Aula Koffie, thee & limonade 

Aula Discoveryprogramma 

Gang B17 Start rondleiding 

Lokaal B05 Frans en Duits 

Lokaal B06 Geschiedenis 

Gang B09 Lichamelijke opvoeding 

Lokaal B11 Beeldende vorming en tekenen 

 

1e verdieping 

Lokaal V15 Biologie en aardrijkskunde 

Lokaal V18 Informatie Technologie  

Lokaal V14 MediaLab 

Gang V14 Technologie en Toepassing 

Boven aula Roncalli systeem, brugklassen 

Lokaal V10 International Class,  

leerlijn burgerschap, CKV 

Lokaal V07 Wiskunde en economie 

Gang V07 Ondersteuning 

Lokaal V03 Engels 

Lokaal V04 Nederlands 

 



Roncalli Mavo 
 
Graag laten we je vandaag zien dat onze school 
staat voor duidelijk, sfeervol en modern onderwijs 
en dat er volop mogelijkheden zijn. 
 
Duidelijk 
•    Een vast rooster en huiswerk op school 
•    Iedere dag start je met jouw mentor 
•    Heldere afspraken en communicatie 
 
Sfeervol 
•    Kleinschalig, we kennen elkaar  
     en kijken naar elkaar om 
•    Verschillende activiteiten & excursies 
•    Feesten & (internationale) reizen 
 
Modern 
•    Discoveryprogramma met heel veel keuzes 
•    Iedereen een eigen device 
•    Veel 21e eeuwse vaardigheden 
 
Mogelijkheden 
•    Veel interne opstroommogelijkheden  
•    Uitgebreide ondersteuningsfaciliteiten  
     (inclusief LWOO) 
•    Mavobrugklassen en mavo-/havobrugklassen 
     (samenwerking met het Emmauscollege) 
•    Adviezen in combinatie met GL of TL  
     of eenduidige GL- en TL-adviezen 

science lab

Lana 
klas 1c

boksen
international class

art & design

Zit je in een leuke klas? 
Klas 1C is een prima klas.  
Leerlingen helpen elkaar, ook 
als je iets soms niet begrijpt.  
Hoe was de introductieweek? 
De introductieweek was gezel-
lig. Skaten bij Skate Fever vond 
ik het leukst. Ik had het nog  
niet eerder gedaan, maar het 
ging best goed en ik vond het 
gezellig. 
Wat doe je in de pauze? 
Gezellig bij vrienden zitten en  
lol maken met elkaar. 
Hoe is het om iedere dag te 
starten met de mentor? 
Ik vind het wel fijn, het voelt 
vertrouwd. We beginnen de dag 
rustig en er is vaak ruimte voor 
een praatje.  
Wat doe je tijdens KWT? 

Tijdens KWT maak ik huiswerk. 
Het leren doe ik soms ook wel 
tijdens KWT, maar vaak ook  
nog thuis.  
Wat vind je de leukste vakken? 
Ik vind Discovery het leukst.  
Je ontdekt nieuwe dingen over 
jezelf en leert nieuwe dingen.  
Wat is het grootste verschil 
tussen de basisschool en de 
middelbare school? 
De middelbare school is groter, 
er zijn meer leerlingen op 
school. Er is op de middelbare 
school meer persoonlijke aan-
dacht voor hoe het met je gaat.  
Wat vond je de leukste  
activiteit van dit jaar? 
Het schoolfeest rond kerst vond 
ik het leukst. Het was gewoon 
gezellig met vrienden. 

Vakken uitgelicht  
 
Discovery- 
programma (Aula)  
Bij het Discoveryprogramma zal je ontdekken waar jij 
goed in bent en waar je interesses liggen. In de onder-
bouw volgen de leerlingen iedere donderdagmiddag  
een onderdeel naar keuze. Drie keer per jaar kan er  
gedurende een periode van ongeveer 10 weken een 
workshop of training rond een bepaald thema gevolgd 
worden.  
 
De volgende onderdelen maken deel uit van het  
Discovery-programma: 
> Sport: wintersport, racket- en balsport,  

outdoor sport, schaken, boksen 
> Cultuur: schoolband (muziek), theater,  

Art & Design 
> Exact: LegoRobotica, (digitale) fotografie,  

ScienceLab 
> Divers: Heel Roncalli bakt, primitief koken,  

oriëntaals koken, EHBO 
 
In de aula worden de verschillende van het  
Discoveryprogramma gepresenteerd.  
 
Informatie Technologie (Lokaal V18) 
In de onderbouw volgen alle leerlingen het vak Infor-
matie Technologie (IT). In de bovenbouw kunnen de 
leerlingen het vak kiezen als examenvak. Bij het vak  
leer je gegevens op te slaan, te publiceren en te  
presenteren. Tevens leer je bij IT basis programmeer-
vaardigheden en digitaal ontwerpen.  
 
Tijdens de open dag kan je in lokaal V18 alvast een 
begin maken met basis programmeervaardigheden.  
 
MediaLab (Lokaal V14) 
In het MediaLab van de Roncalli Mavo staan verschil-
lende apparaten, waarmee aan de digitale creaties  
van leerlingen gestalte gegeven kan worden. In het lab 
staan 3D-printers, plotters en een lasercutter.  
 
Technologie en Toepassing (Gang V14) 
Bij het vak Technologie en Toepassing (T&T) werk je 
met een echte opdrachtgever. Jij bedenkt een creatieve 
technologische oplossing voor een probleem van jouw 
opdrachtgever. Bij T&T ben je bezig met bedenken,  
ontwikkelen, proberen, testen en nog eens proberen.  
 
Je leert bij dit vak niet alleen praktische technologische 
vaardigheden, maar ontwikkelt ook belangrijke com-
petenties als creatief denken, oplossingsgericht werken, 
samenwerken, reflecteren en leiding geven. De Roncalli 
Mavo is een Bèta Challenge school en werkt bij het vak 
T&T volgens de principes van Bèta Challenge.  
 
Tijdens de open dag word je uitgedaagd om het beste 
vliegtuig te bouwen en om een verpakking voor  
eieren te ontwerpen, waarin ze niet meer stuk kunnen 
gaan.  
 

Tips van  
brugklasleerlingen  
 
- Volg rustig de lessen en doe goed mee in de les,  

dan komt het vanzelf goed. 
- Je hoeft niet zenuwachtig te zijn, want de middelbare 

school valt reuze mee. 
- Doe goed je best en let goed op, dan haal je ook 

goede cijfers. 
- Wees niet bang voor de overstap naar het voortgezet 

onderwijs, want het is echt leuk en het komt goed. 
- Neem altijd je spullen mee en kom altijd op tijd. 
- De Roncalli Mavo is een actieve school en  

je krijgt veel aandacht bij moeilijke vakken. 
- Wees sociaal en maak tijdens de introductie meteen 

een aantal goede, gezellige vrienden. 
- Ga in de pauze lekker naar buiten op het schoolplein 

met vrienden.  

Roncalli systeem,  
brugklassen (boven aula)  
Op de Roncalli Mavo werken we met het Roncalli  
systeem. Dit op de Roncalli Mavo ontwikkelde Flex- 
rooster zorgt voor structuur, duidelijkheid en rust.  
Daarnaast gaat het er vanuit dat leerlingen hun huis-
werk op school maken en kunnen leerlingen bij Keuze 
Werktijd (KWT) extra uitleg van een vakdocent krijgen.  
 
De Roncalli Mavo heeft twee soorten brugklassen,  
mavobrugklassen en een mavo/havo-brugklas.  
Binnen de mavo/havo-brugklas werken we samen  
met het Emmauscollege. Op de Roncalli Mavo stromen 
meer leerlingen op dan gemiddeld in de regio.  
 
De Roncalli Mavo staat voor modern onderwijs. Leerlin-
gen werken op de Roncalli Mavo met een persoonlijk  
device (laptop). Hierdoor kunnen we gevarieerd onder-
wijs bieden, waarbij gebruik gemaakt wordt van apps, 
websites, filmpjes en educatieve games en ontwikkelen 
leerlingen op een hoog niveau digitale vaardigheden. 
Zowel de laptop als de digitale methodes worden  
beschikbaar gesteld door de school.  
 
International Class,  
leerlijn burgerschap, CKV  (Lokaal V10)  
Op de Roncalli Mavo vinden we het belangrijk dat je je 
ervan bewust bent dat er meer is buiten Rotterdam en 
buiten Nederland. Dat er een wereld vol mogelijkheden  
is die jij als wereldburger leert zien en benutten.  
 
De Roncalli Mavo is een Global Citizen School en is als 
enige mavo in Nederland zowel met het junior als het 
senior certificaat door het Nuffic gecertificeerd. 
 
Je ontdekt wat voor opdrachten je doet bij het vak  
International Class en welke uitwisselingen er zijn met 
leerlingen en scholen in het buitenland. Ontdek de  
International Class, doe een cultuurquiz en krijg een  
EU-paspoort.  
 
Geschiedenis (Lokaal B06) 
Bij geschiedenis leer je alles over het verleden. Zo kun  
je bijvoorbeeld van alles te weten komen over “oude 
ambachten”. Wil jij je geschiedeniskennis testen?  
Dat kan ook, want we hebben een superflitsende  
kennisquiz via je smartphone.  
 
Ondersteuning (Gang V07)  
Het basisprogramma van de Roncalli Mavo zorgt voor 
duidelijkheid en structuur. Alle leerlingen hebben  
daar baat bij. Daarnaast kunnen leerlingen extra onder-
steuning nodig hebben om een optimale ontwikkeling 
door te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van dyslexie,  
dyscalculie of sociaalemotionele ondersteuning. In veel 
gevallen kan de ondersteuningscoördinator in de onder-
steuning voorzien.   
 
Engels (Lokaal V03) 
Jump into the world of Harry Potter in our English  
classroom. Play the games and find out if you are 
truely wizard worthy.  
 

theater
rock tha school

ehbo

primitief koken
heel roncalli bakt

outdoor

schaken
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