Bergen op Zoom, 26 juni 2018

Betreft: einde schooljaar 2017-2018

Aan de leerlingen van groep 21 t/m 29
en aan hun ouder(s)

Beste leerlingen, geachte ouder(s),
Hierbij tref je een overzicht aan van alle activiteiten i.v.m. het naderende einde van het
schooljaar. Je leest hier wanneer de laatste lessen zijn, hoe de procedure is m.b.t. inleveren
van boeken, wanneer je je rapport krijgt, enz. Lees alles goed door en noteer in je agenda wat
van belang voor je is!

LAATSTE LESSEN / PEILDATUM
MAANDAG 25 juni
Herkansingen / toetsen 2e klas.
Leerlingen van de groepen 11 t/m 29 komen de eerste twee lesuren bij hun mentor om de
herkansingen af te spreken en te controleren of iedereen zich in heeft geschreven voor het
derd e en vierde lesuur. Het derde en vierde lesuur hebben de leerlingen een instructieleszelfstudieles of een bonusles. Het 5e en 6e uur is er een mogelijkheid om toetsen door te
spreken. Docenten en leerlingen spreken dit zelf af. Leerlingen die geen herkansingen hebben
kunnen na het 4e uur naar huis.
DINSDAG 26 juni t/m DONDERDAG 28 juni
De eerste vier uur hebben de leerlingen de bonuslessen. De herkansingen starten vanaf het
5e lesuur (12.45 uur). Het definitieve rooster, bijv. de verdeling van de groepen over de
lokalen en de surveillanten, wordt via de monitoren bekendgemaakt
Voorlopig rooster toetsen/herkansingen groep 11-29 volgt zodra bekend is hoeveel leerlingen
hiervan gebruik maken. Het rooster wordt later bekend gemaakt via monitor en
roosterwijzigingen website.

VRIJDAG 29 JUNI

Leerlingen van groep 11 t/m 29
Leerlingen van de groepen 11 t/m 29 hebben van het 1e lesuur t/m het 4e lesuur een
afsluitingsactiviteit met hun mentor.

Algemeen:


Neem al je spullen mee naar huis: boeken, schriften, schrijfgerei, kledingstukken,
gymspullen, etc.
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Loop ook nog eens langs de “gevonden voorwerpen” (conciërge).
Alle gevonden voorwerpen worden na woensdag overgedragen aan een goed doel.

Als je naar een andere school gaat: haal een uitschrijfbrief bij je
klassendocent/mentor/coördinator of bij de receptie. Als het goed is heb je de kluissleutel al
ingeleverd. Zo niet, ga in een van de pauzes naar de receptie en lever de sleutel in. Je krijgt
de borg van € 10,-- terug.

WOENSDAG 4 JULI
BOEKEN INLEVEREN EN RAPPORTEN UITDELEN onderbouw groep 11 t/m 29
Je schoolboeken lever je aan het eind van het schooljaar weer in. Dit zal gebeuren op
woensdag 4 juli in de gymzaal van de school waar je ook meteen een inleverbewijs zult
ontvangen. Dit proces hebben wij helemaal uitbesteed aan de firma Van Dijk Educatie. Van
hen ontvang je een inleverformulier op het bij Van Dijk bekende e-mailadres voor de gehuurde
studieboeken. Inleveren zonder inleverformulier is NIET mogelijk.
Op de afgesproken dag is er op school een inleverteam van Van Dijk aanwezig. Zij scannen
en controleren de boeken en je ontvangt een inleverbewijs. Bewaar dit goed! Eventuele
schade of vermissingen worden ter plekke vastgesteld waarvoor een boete is vastgesteld
welke terug te vinden is in de voorwaarden. Het kan zijn dat er een korte wachtrij ontstaat,
waarvoor we je begrip vragen.
Verhinderd op de inleverdag
Indien je verhinderd bent op de inleverdag, kun je iemand anders vragen jouw boeken in te
leveren. Dit is op eigen verantwoordelijkheid. Eventueel kun je de boeken op eigen kosten
opsturen naar Van Dijk maar dan heb je geen inleverbewijs. Doe dit dan wel vóór de
inleverdag om een boete te voorkomen! Via de website van Van Dijk dien je dit eerst te
melden waarna je een retourformulier ontvangt. Stuur je boeken niet op zonder
retourformulier! De boeken kunnen NIET worden ingeleverd op school (docent, receptie,
boekenfonds) met het verzoek of (iemand van) de school het inleveren kan verzorgen.

Inleverschema boeken voor woensdag 4 juli groep 11 t/m 29 in gymzaal

Mentoren delen in de gymzaal rapporten uit aan leerlingen en assisteren bij boeken inleveren.
Tijd

Groep

11:00

11:30

21

11:30

12:00

22 - 23 - 24

12:00

12:30

25 - 26 - 27

12:30

13:00

28 - 29

Overige informatie?
Overige informatie omtrent de schoolboeken kan je vinden op de website. Voor verdere
vragen kun je terecht bij dhr. Den Boer (kamer 054).
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VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR
NIEUWE BOEKEN BESTELLEN

In de zomervakantie worden je schoolboeken voor het nieuwe schooljaar op je huisadres
bezorgd. LET OP! Vanaf schooljaar 2018-2019 hebben wij dit helemaal uitbesteed aan de
firma Iddink.
Wanneer bestellen
Het is belangrijk dat je vóór maandag 9 juli 2018 bestelt, zodat je zeker weet dat je je
schoolboeken voor de start van het schooljaar in huis hebt. Zorg wel dat je eerst zeker weet
naar welke klas je volgend jaar gaat.
Pas bestellen als duidelijk is welke opleiding je volgend schooljaar gaat volgen.
Instructie
Ga naar www.iddink.nl/bestellen en maak hier een persoonlijk account aan. Tijdens het
bestellen wordt er gevraagd naar een schoolcode. Voor Roncalli is de code: MH925MSP
Bestel op tijd! Als je vóór de vakantie bestelt, dan weet je zeker dat je je boekenpakket uiterlijk
een week voor de start van het nieuwe schooljaar geleverd krijgt. Zo kun je na de
zomervakantie direct goed beginnen. De verplichte schoolboeken zijn gratis, maar andere
artikelen die je via deze site bestelt komen voor rekening van ouders.
Voor verdere vragen kun je terecht bij dhr. Den Boer (kamer 054).

AANVANG NIEUWE SCHOOLJAAR 2018/2019
DINSDAG 21 augustus 2018
1e schooldag !!
Op dinsdag 21 augustus beginnen de eerste lessen. Het eerste lesuur heb je les van je
mentor. De roosters staan in de laatste week van de vakantie op de website.
Schoolgids 2018-2019
Roncalli heeft een digitale interactieve schoolgids die via de website te bekijken is. De nieuwe
schoolgids is na de vakantie beschikbaar. Ook de jaarkalender staat aan het einde van de
vakantie op de website van Roncalli.
Rooster/groepsindeling 2e klas en hoger
In de laatste week van de vakantie staat de groepsindeling en het rooster van volgend
schooljaar op het besloten deel van de website van Roncalli.
Tenslotte wens ik jullie een hele prettige vakantie!
Met vriendelijke groet,
Drs. A.L.L.M. van Put
-conrector onderwijs-
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