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Belangrijke data
22 januari:

Informatiemarkt Maaswaal College locatie Veenseweg

Heel veel dank voor het poetsen en klussen!
Zaterdag 5 januari heeft een groep ouders ervoor gezorgd dat het in en om de school weer geweldig schoon is.
Ongelooflijk, hoeveel werk er verzet is! We willen alle poets- en klusouders heel hartelijk bedanken voor al hun werk!

Groep 8
De adviesgesprekken van groep 8 zijn geweest. De stap naar het voortgezet onderwijs komt steeds dichterbij. Om die
reden willen wij u nogmaals verwijzen naar de volgende site:
https://schoolkeuzehulp.nl/
Hierop vindt u een complete agenda met daarin alle activiteiten die hiermee te maken hebben.

Rapportmapjes groep 3 t/m 8
Graag zouden wij aan u willen vragen of u vóór vrijdag 1 februari het rapportmapje van uw kind(eren) bij de
leerkracht wil inleveren.

Medezeggenschapsraad (MR)
In de medezeggenschapsraad kan elk onderwerp dat over school gaat ter sprake komen.
Onderwerpen die jaarlijks aan bod komen zijn o.a. schoolplan, formatieplan, visie en begroting. Mocht u zaken
hebben die u graag besproken zou willen hebben in de MR, kunt u altijd contact opnemen met een van de MR-leden.
De algemene bevoegdheden van de MR zijn:
- recht op overleg met het bevoegd gezag (bestuur)
- initiatiefrecht
- informatierecht
- recht om alle aangelegenheden te bespreken
Daarnaast kent de MR het adviesrecht en het instemmingsrecht.

De MR van “De Roncalli” bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten:
- Esther de Hoon (ouder)
- Martine Bergman (ouder)
- Nanneke Veld (Leerkracht)
- Trees Schiks (Leerkracht)
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, met uitzondering van het besloten gedeelte.
U bent van harte welkom om een vergadering als toehoorder bij te wonen.
Voor schooljaar 2018-2019 staan de MR-vergaderingen gepland op:
12 maart 2019
3 juni 2019
De vergaderingen starten om 20.00u.
In de eerst volgende vergadering worden de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd. Daarna zijn ze voor u
te lezen op de website.

Centrale eindtoets
Dit schooljaar maken wij gebruik van de IEP als eindtoets voor leerlingen uit leerjaar 8.
In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht om een eindtoets af te nemen. Deze toets wordt gemaakt door
leerlingen die in leerjaar 8 zitten. Afgelopen jaar hebben we gebruik gemaakt van de digitale adaptieve eindtoets die
wordt aangeboden door het college voor Toetsen en Examens (CvTE). Voor de kerstvakantie heeft het CvTE ons laten
weten dat deze digitale adaptieve toets niet wordt aangeboden in 2019. Het CvTE vindt dat het systeem
onvoldoende stabiel is om een goede afname van de toets te garanderen.
De beleidscommissie ‘Kwaliteit en Onderwijs’ van onze stichting heeft onderzocht welke andere toetsen beschikbaar
zijn en voldoen aan onze wensen. Daarbij was een belangrijk criterium dat we een toets willen aanbieden die door
alle leerlingen goed gemaakt kan worden, ongeacht niveau. Een ander belangrijk beoordelingscriterium was de
methodologische kwaliteit van de toets.
Deze keuze voor de IEP is voor het huidige schooljaar gemaakt. Volgend schooljaar hopen wij weer gebruik te
kunnen maken van de digitale adaptieve centrale eindtoets.
Meer informatie over de IEP kunt u vinden op: https://www.toets.nl/voorouders

Vorig jaar hebben we een succesvolle avond voor ouderen georganiseerd. Nu gaan we de ouders/verzorgers van de
jeugd van het Jeugdhonk in het zonnetje zetten!
Op vrijdag 1 februari gaan de jongeren een heerlijk 3-gangen keuze menu bereiden voor hun ouders/verzorgers. De
locatie wordt omgetoverd in een romantische sfeer die past bij een
VALENTIJNSDINER
Aan de gasten vragen we € 2,00 per persoon eigen bijdrage voor het gehele menu.

Aan de jongeren vragen we om mee te nemen nette kleding, keukenschort, theedoek, snijplank en schilmes.
Aangezien alle boodschappen en voorbereidingen tijd kosten willen we graag weten wie er allemaal gaan komen,
daarom eerder opgeven!
Let op: Opgeven kan tot 20.00 uur op vrijdag 25 januari 2019!!
Bij het aanmelden willen we graag een aantal dingen weten:





Wie er gaan komen: vader, moeder, partners
Eventuele dieetwensen en/of allergieën
De keuze van het voorgerecht: Courgettesoep of tomatensoep
De keuze van het hoofdgerecht: Varkenshaas met champignonroomsaus of gehaktballetjes gevuld met
mozzarella in tomatensaus

De locatie is in de aula van Basisschool Roncalli. We verwachten de jongeren om 18.00 uur en de gasten zijn welkom
om 19.30 uur. Meld je aan via het aanmeldformulier op de site van het jeugdhonk!
www.jeugdhonk-balgoy.nl
Tot vrijdagavond 1 februari 2019.
Groetjes, De jeugdhonkcommissie

CURSUS VOOR OUDERS/OPVOEDERS VAN PUBERS

Onder het motto 'opvoeders praten met opvoeders' organiseert MeerVoormekaar al vele jaren een korte cursus
voor ouders van pubers.
De volgende cursus start op: woensdag 23 januari van 19:00 uur tot 21.00 uur. Zes bijeenkomsten. Er zijn geen
kosten aan verbonden.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met: Josien Warris van MeerVoormekaar, tel. nr.: 06 39 11
41 34 of mail: j.warris@meervoormekaar.nl
Thema’s die aan bod komen zijn:
- Waarom is een puber anders;
- Conflicten: noodzaak of nuttig en wat kun je er aan doen
- Hoe kun je gedrag van je puber veranderen;
- Hoe blijf je op de hoogte van wat je kind doet en beleeft;
- De rol van sociale media en internet in het leven van je kind
- Alcohol, drugs: wat moet je er mee;
- Puber op vrijersvoeten;
- Wat kan je doen met vragen over: zakgeld, tijd van thuis komen, gamen en andere praktische zaken.

- Alle andere vragen waar ouders mee te maken hebben.
Voor de zomervakantie start de volgende cursus. Daarvoor aanmelden kan ook vanaf nu.
Nieuws
Groep 1-2:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Leeskring_Jax_gr_2

Namens het team van Roncalli

