Bij Roncalli
start ik in een brugklas
met alle niveau’s, vmbo-tl,
havo en vwo bij elkaar. Ik zie
dan vanzelf wat het beste
bij mij past.
Super leuke
school!

Beste
bijna-brugklasser,
Een middelbare school kiezen is een grote en best wel pittige klus. Jij
weet wat je wil, je ouders weten wat ze voor jou willen en wij hopen te
zijn wat jullie zoeken. Daarom willen we je wat vertellen over ons. Wij
zijn Roncalli, een scholengemeenschap voor atheneum, havo en vmbo
theoretische leerweg (mavo). Jij kunt voor ons kiezen!

Maar waarom
zou je voor Roncalli kiezen?

Goede vraag! Die verdient een goed antwoord.

Roncalli is uniek, omdat jij dat ook bent. Vanaf je allereerste schooldag houden we daar rekening
mee. Met onze-eigen-tempo-werkwijze kun jij werken in het tempo dat het beste bij je past. Als
je goed bent in wiskunde kun je je daarin snel verdiepen en als Nederlands niet je sterkste punt
is, zorgen wij voor herhaling. Bij ons krijg je ruim de kans om te laten zien wat je kunt en zo
leren wij jou kennen. Zo wordt duidelijk of atheneum, havo, of vmbo theoretische leerweg het
beste bij jou past. Die beslissing nemen we samen. Misschien pas je zelfs wel beter in Roncalli
vwo/Excellent, onze brugklas voor hoog- en meerbegaafde leerlingen. Op Roncalli kun je jezelf
zijn en helpen we je om daar steeds beter in te worden.
Jou helpen, dat vinden onze docenten het
mooiste van hun werk. Of je nou heel nieuwsgierig bent, ergens heel veel talent voor hebt,
faalangst hebt of dyslectisch bent: je docent
staat voor je klaar. En komen jullie er samen
niet uit, dan hebben we een deskundig team
van specialisten: van een remedial teacher tot
een psycholoog en onze jong-talentbegeleider.

Ondertussen kunnen je ouders je resultaten
bekijken in Magister, ons digitale leerlingvolgsysteem. Natuurlijk houdt ook je mentor
contact met je ouders, omdat je ouders willen
weten hoe het met jou op school gaat en
omdat je mentor wil weten hoe het jou buiten
school vergaat. Zo word je op Roncalli de
beste versie van jezelf.

méér dan een diploma!

Roncalli is voor
alle leerlingen.

Je maakt snel
vriendinnen!

Sfeer: dikke tien
Voor sfeer krijgen wij een tien. Dat zeggen wij niet
zelf, dat zeggen onze leerlingen. Vraag het ze maar!
Bij ons raak je snel gewend en heb je snel nieuwe
vrienden. Door de Roncalli-werkwijze kennen veel
leerlingen elkaar en gaan jij en je docenten ontspannen met elkaar om. Dat geeft een goed gevoel, dat
ervoor zorgt dat je elke dag met plezier naar Roncalli
gaat. We houden niet van tegenzin, net als jij.

Plezier voor nu en later
Het is onze taak om jou voor te bereiden op de toekomst. We vinden het belangrijk dat je je toetsen
goed maakt en je huiswerk op tijd af hebt, maar we
verliezen je persoonlijkheid nooit uit het oog. We
willen namelijk ook graag dat je zelfstandig bent,
effectief werkt, met feedback kunt omgaan, je verantwoordelijkheid neemt en kunt samenwerken.
Dat is het Dalton-principe, maar belangrijker is dat
dit allemaal dingen zijn waar je nu én later plezier
van heb

Ik kies voor Roncalli,
omdat dit een
Daltonschool is.

Google-omgeving
De digitale wereld is geen doel op zich. Op Roncalli blijven we werken met
boeken, maar weten we ook dat er online van alles te vinden is waarmee
we ons onderwijs beter kunnen maken. Daarom werken al onze eerste- en
tweedeklassers in Google G Suite for Education. Je mag je eigen laptop
gebruiken, maar we kunnen je ook helpen met de voordelige aanschaf van
een Chromebook. Doe je dat via school, dan hoef je je ook geen zorgen
te maken over schade of problemen. Alle apps werken en je kunt altijd
meedoen en loopt dus nooit achterstand op. Bij The Rent Company kunnen
leerlingen een Dell 11,6 chromebook huren voor € 11,90 huur p/maand of
voor € 420,- kopen.

PRO-SCIENCE
is super cool!

PRO-SCIENCE
Speciaal voor onze brugklassers ontwikkelden wij
het vak PRO-SCIENCE: scheikunde, natuurkunde, biologie, techniek en programmeren in één,
maar dan anders. Jouw nieuwsgierigheid is het
belangrijkste en die mag je in PRO-SCIENCE
naar hartenlust gebruiken. Dat is zo leuk, dat je
haast zou vergeten dat je op school bent!

méér dan een diploma!

Meer informatie en sfeer
komen proeven?

Kom naar
de
Open
Dag
Zaterdag 2 februari 2019
van 10.00 uur tot 15.00 uur

Kennismaken?
Zo’n chromebook
is toch wel heel
handig...

Om elkaar te leren kennen, moet je de tijd nemen. Kom dus
om te beginnen eens naar onze Open Dag. Die vindt plaats op
zaterdag 2 februari 2019 van 10.00 uur tot 15.00 uur. Neem je
ouders mee, dan laten we jullie de school zien en beantwoorden we de vragen die je na het lezen van deze folder misschien
hebt. Je bent van harte welkom – ook als je in groep zeven
zit – en een deel van onze leerlingen is er ook. Die wil je vast
spreken! Trouwens, als je op de Open Dag niet kunt, of als je
gewoon eens een schooldag op Roncalli wil meemaken, dan
ben je ook van harte welkom op onze doemiddagen op woensdag
13 en woensdag 20 februari 2019. Daarvoor kun je je aanmelden
via www.roncalli-boz.nl

Meer- of hoogbegaafd/vwo-advies?
Ben je meer- of hoogbegaafd? Verwacht je een vwo-advies?
Dan mag je de informatieavond van Roncalli vwo/Excellent zeker niet missen op dinsdag 20 november 2018. We zien jou en je
ouders graag! Kom je ook naar de pre-colleges op woensdagmiddag? Daarvoor kun je je aanmelden via www.roncalli-boz.nl
Hebben we je overtuigd en word je Roncalli-leerling? Dan is er
al voor de zomervakantie een kennismakingsmiddag. Je maakt
dan kennis met je nieuwe klasgenoten, je mentor en je mentorleerling. Wie dat is? Een mentorleerling is een vierdejaarsleerling, die jou helpt om Roncalli te leren kennen. Ook in de eerste
week van jouw eerste Roncalli-schooljaar is er alle tijd om te
wennen. We beloven dat je die week niet snel meer vergeet, net
als het knalfeest op het einde van de eerste periode.

Inschrijfavonden
Je kunt je inschrijven voor de brugklas voor schooljaar 20192020 op: maandag 18 maart 2019 (achternaam A t/m L) en
dinsdag 19 maart 2019 (achternaam M t/m Z). Dit kan tussen
17.00 en 20.00 uur in de aula van Roncalli.

méér dan een diploma!

