Class

JMC’ers zijn vooral enthousiast over de
samenwerking en het veilige gevoel in de groep.
Door JMC zijn ze minder onzeker als ze een
presentatie moeten doen in de klas. Een JMC’er
weet dat je minder onzeker wordt als je buiten
je comfortzone treedt, zoals je dat op het
musicalpodium doet. Dat zelfvertrouwen
‘levenslessen met applaus’, op welke school
vind je dat nou nog?
Deelname aan JMC kost € 270,- per schooljaar.

Tof om me een
celebrity te voelen
in een musical!

Ik ga naar Roncalli,
want daar leer ik
zelfstandig werken.

Roncalli vwo/Excellent:
zo snel als jij wil
Moet jij op de basisschool altijd op de rest wachten voor je
verder kan? Zelfs als je in de plusklas zit? Weet je van jezelf dat
je een voorsprong hebt op de rest, dat je eerder in grote dan
in kleine stappen leert en zoek je uitdaging op school? Ken je
Roncalli vwo/Excellent al?
De vwo/Excellent-klas is een brugklas voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met een vwo-advies.
Met Exentra, het expertisecentrum rond hoogbegaafdheid in
Antwerpen, ontwikkelde Roncalli een lesprogramma waarin jij
– beresterke vwo-leerling – alles vindt wat je tot nu toe zocht.
Roncalli vwo/Excellent geeft je de ruimte en uitdaging om je
verder te ontwikkelen.

In de vwo/Excellent-klas krijg je dezelfde vakken als andere
leerlingen, maar je verwerkt de stof in jouw tempo, met alle
ruimte om te groeien en dingen verder uit te diepen. En er zijn
extraatjes: je krijgt Cambridge Engels, informatica en je kunt
ook nog kiezen voor Spaans. In hogere leerjaren mag je extra
vakken kiezen, mag je eerder examen doen in een of meerdere
vakken en als je wil, kun je al colleges volgen op hogescholen
of universiteiten. Roncalli vwo/Excellent is maatwerk dat jij
verdient.
Om toegelaten te worden tot de vwo/Excellent-klas moet je een
vwo-advies hebben. Daarnaast krijg je een toelatingsgesprek.
Wedden dat je je er thuis voelt?

JUNIOR MUSICAL CLASS

Junior

Als brugklasser begin je in het basisjaar van
JMC en vanaf de tweede klas kun je naar JMC
Gevorderden en werk je toe naar jouw glansrol in
onze musicalproductie, die zelfs Theater De Maagd
al eens tot de nok wist te vullen. JMC, dat is elke
maandagmiddag twee uur les van een professionele
regisseur, zangpedagoog en choreograaf.

RONCALLI VWO/ EXCELLENT

Iedereen wil beroemd worden en in onze Junior
Musical Class (JMC) kun jij je alvast een beetje een
celebrity voelen. Op Roncalli hebben we de Junior
Musical Class, die je alles leert over zang, dans
en spel, je laat schitteren in een avondvullende
musicalproductie en je de nodige levenslessen
meegeeft.

