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Update: Coronamaatregelen, studiewijzers, rooster, schoolgids, Discovery-Programma 
 

 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

 

 

 

De eerste drie weken van het schooljaar liggen inmiddels weer achter ons. We zijn blij dat we 

weer volledig open zijn en dat de lessen weer in het klaslokaal gegeven kunnen worden. In 

deze tussentijdse update willen we de studiewijzers, roosterzaken, de schoolgids, het 

Discovery-Programma en nogmaals de Coronamaatregelen onder uw aandacht brengen.  

 

Coronamaatregelen 

In de informatiebrief van 28-08 (zie pagina 3) bent u ingelicht over de maatregelen die we op 

de Roncalli Mavo genomen hebben om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. 

Over het algemeen zien we dat de maatregelen goed nageleefd worden. Wij bespreken 

regelmatig het nut en de noodzaak van de maatregelen met de leerlingen en helpen elkaar 

eraan te herinneren wanneer dat nodig is.  

We zien gelukkig dat leerlingen, ouders en collega’s zich houden aan de richtlijnen met 

betrekking tot Covid-19. Leerlingen en collega’s blijven thuis in het geval van mogelijk Corona 

gerelateerde klachten en laten zich testen. Begin volgende week ontvangt u een overzichtelijk  

‘stroomschema’ dat antwoord geeft hoe in verschillende situaties te handelen.  

 

Studiewijzers 

De afgelopen weken zijn verschillende leerlingen voor korte of langere tijd thuisgebleven met 

verkoudheidsklachten. Door contact op te nemen met de mentor hebben we in deze gevallen 

gezocht naar maatwerk om het onderwijsproces op afstand te continueren en geen 

achterstanden op te lopen. Daarnaast hebben we de studiewijzers van periode 1 met de 

leerlingen gedeeld in de Roncalli-drive. Op de website staat onder documenten een link naar 

de studiewijzers. Iedereen met een Roncalli.nu-account heeft toegang tot deze studiewijzers.  

 

Roosters 

De afgelopen weken hebben we verschillende keren docenten enkele dagen moeten missen, 

omdat zij in afwachting waren van een testuitslag. Gelukkig was de uitslag in alle gevallen 

negatief. We hebben de lessen van de betreffende docenten zoveel mogelijk opgevangen. 

Komende week zal klas 2 op werkweek gaan. Verschillende docenten zullen meegaan als 

begeleiding, hierdoor kunnen mogelijk enkele lessen uitvallen. We verzoeken leerlingen het 

rooster de komende week goed in de gaten te houden.  

 

Schoolgids 

Sinds 2 weken staat de schoolgids voor het schooljaar 2020/2021 online. In de schoolgids 

staat veel praktische informatie over de school beschreven, zoals de activiteitenagenda, het 

vakantierooster, de overgangsnormen, de invulling van ons onderwijs en verschillende 

procedures. De schoolgids kan dienen als handig naslagwerk.  

https://drive.google.com/drive/folders/1Lpvz2xOM9_bE2X7bgcfWEKI4bkxzYsJ6?usp=sharing
https://www.roncallimavo.nl/wp-content/uploads/2020/09/Schoolgids2020-2021.pdf
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Discovery-Programma klas 1 en klas 2 

De afgelopen week hebben de leerlingen van klas 1 en klas 2 zich middels de inschrijfmodule 

in Magister aangemeld voor het Discovery-Programma. Leuk om het enthousiasme voor dit 

nieuwe programma onder leerlingen en docenten te zien. De eerste lessen zullen in de week 

van 28 september van start gaan. Komende week krijgen de leerlingen te horen waar, 

wanneer en hoe laat ze bij welk onderdeel verwacht worden.   

 

Tot slot 

Op donderdag 1 oktober ontvangt u zoals gebruikelijk de oudernieuwsbrief van september.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

G.J.P. Kruit 
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Covid-19 maatregelen en afspraken uit de brief van 28-08 

Wij kijken er naar uit om weer aan hele klassen volgens ons normale lesrooster les te kunnen 

geven. Er zijn echter wel preventieve maatregelen nodig om ieders gezondheid in acht te 

nemen en binnen de context van onze school de kans op verspreiding van het Covid-19 virus 

te minimaliseren. Het is in het belang van ieders veiligheid dat zowel leerlingen als 

medewerkers zich aan deze maatregelen en afspraken zullen houden.  

 

Wat kunt u verwachten van ons: 

o Op verschillende plaatsen in de school (ingang, trappen, toiletten) staan dispensers 

met desinfecterende gel voor het reinigen van handen.  

o Wij trachten de ventilatie zo optimaal mogelijk te maken. Dit betekent dat vrijwel alle 

deuren en ramen tijdens de lessen open staan. Ook houden wij CO2-metingen om te 

kijken of deze ventilatie toereikend is.  

o Met tape zijn in de gangen en in de aula arceringen en lijnen op de grond 

aangebracht. Deze arceringen en lijnen moeten de 1,5 meter afstand tussen docenten 

en leerlingen en docenten onderling waarborgen.  

o Op de gangen en in de aula dragen leerlingen en docenten die staan of in beweging 

zijn een mondkapje. Het mondkapje wordt tijdens de kennismaking op dinsdag aan de 

leerlingen uitgedeeld. Dit moet de kans op eventuele verspreiding verkleinen op 

plaatsen waar we de 1,5 meter afstand niet kunnen garanderen.  

o We werken met vaste klassenplattegronden.  

o Wanneer een leerling afwezig is en de leerling wel instaat is om onderwijs te volgen, 

wordt samen met de mentor gezocht naar maatwerk.  

o Dat mentoren en docenten de maatregelen en afspraken zorgvuldig met de leerlingen 

doornemen.  

o Wij spreken zowel elkaar, als de leerlingen aan indien er onvoldoende respect getoond 

wordt voor de veiligheid van de ander (bijvoorbeeld door het niet naleven van de 

maatregelen).  

 

Wat verwachten wij van ouder(s)/ verzorger(s):  

o Indien uw kind op vakantie is geweest in een land of gebied waar op dat moment 

sprake was van code oranje, verwachten wij dat uw kind tot 10 dagen na de datum 

van terugkomst in thuisquarantaine blijft. Mocht dit aan de orde zijn, dan kunt u dit 

doorgeven aan onze administratie.  

o Indien uw zoon/dochter koorts heeft, hoest of andere Corona gerelateerde klachten 

vertoont, blijft de betreffende leerling thuis en wordt hij/zij door een ouder/verzorger 

telefonisch ziekgemeld conform onze ziekmeldingsprocedure. Het advies is om bij 

klachten een Coronatest af te laten nemen.  

 

Wat verwachten wij van de leerlingen:  

o Dat zij zich houden aan de geldende gecommuniceerde maatregelen en afspraken.  

o Dat zij gekleed zijn op goede ventilatie in de lokalen (het kan daardoor koeler zijn dan 

de leerlingen voorheen gewend waren).  

o Dat zij (bij droog weer) zoveel mogelijk buiten op het schoolplein pauze houden.  

o Dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen hygiëne en veiligheid en dat zij 

respect hebben voor de hygiëne en veiligheid van een ander.  

 

Met bovenstaande maatregelen en afspraken pogen wij de kans op verspreiding van het 

Covid-19 virus binnen onze school zoveel mogelijk te minimaliseren. We hopen dat met deze 
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maatregelen en afspraken leerlingen en collega’s gezond zullen blijven en we hiermee 

mogelijke lesuitval voor leerlingen en docenten kunnen beperken. Dit kan alleen als we ons 

allemaal goed aan de maatregelen en afspraken houden immers, alleen samen krijgen we 

Corona onder controle. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


