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Dan bieden wij je de volgende mogelijkheid? Op Roncalli 
kun je, naast Frans en Engels, ook kiezen voor het vak 
Spaans: een belangrijke wereldtaal die in twintig landen 
en door meer dan 500 miljoen mensen wordt gesproken. 
Spaans is een extraatje, dat vraagt om wat extra 
inspanning en motivatie. Bovendien vragen we een havo- 
of vwo-advies van je basisschool. 

In alle oranje gebieden wordt 
Spaans gesproken, in 20 landen 
meer dan 500 miljoen mensen.

Heb jij een talenknobbel?
Ontdek,wat je 

allemaal kan doen
op Roncalli! 

 Waf, waf...
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Je kunt veel leren van sport. SportPLUS  betekent dat je na 
schooltijd nog twee uur sport met andere leerlingen onder 
leiding van onze eigen gymdocenten. 

Je hoeft heus geen topsporter te zijn; enthousiasme is veel 
belangrijker. SportPLUS is ideaal als je graag kennis wil 
maken met sporten waarvoor in de reguliere gymlessen geen 
tijd is. 

Met SportPLUS ga je de dojo in, kun je lacrosse spelen, ten-
nissen, golfen, longboarden, mountainbiken of schermen en 
ben je niet gebonden aan de gymzaal van Roncalli. 

SportPLUS bezoekt de leukste sporten op locatie. Regel-
matig heb je clinics van een gastdocent die alles weet van 
de sport die je die dag beoefent. Samen bezoeken we ook 
wedstrijden, bijvoorbeeld van Neptunes (honkbal), Tilburg 
Trappers (ijshockey) en Sliedrecht sport (volleybal). 

Onze gymdocenten stellen elk jaar een nieuw uitdagend 
programma samen. Deelnemen aan SportPLUS betekent ook 
dat je leert over samenwerking en over het beste uit jezelf 
halen: zaken die in je toekomst heel belangrijk zijn. De gym-
docenten kunnen je nog veel meer over SportPLUS vertellen! 
Deelname aan SportPLUS kost € 50,- per schooljaar.

Sporten is gezond en sporten helpt je ontspannen. Als jij dat ook vindt en als je op 
maandag wat tijd over hebt, dan is SportPLUS misschien wel wat voor jou. 

SportPLUS,ook 
iets voor jou?

 Roncalli 
 vwo/Excellent:          
 Roncalli 
 vwo/Excellent:          

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 hoog-
begaafde 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 ver-
dient.

Om toegelaten te worden tot de vwo/Excel-
lent-klas moet je een vwo-advies hebben. Daarnaast 
krijg je een toelatingsgesprek. Wedden dat je je er 
thuis voelt?

 zo snel als 
        jij wil
 zo snel als 
        jij wil

Ik ga naar Roncalli, 
want daar leer ik 

zelfstandig werken.
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Onze huiswerkbegeleiding is niet ingewikkeld. Na je laatste 
les ga je met maximaal zestien andere leerlingen twee lesu-
ren aan de slag met je huiswerk. In het lokaal is een toezicht-
houder die je vragen beantwoordt, je ondersteunt met het 
huiswerk te plannen, je kan overhoren en je kan helpen met 
het invullen van je agenda.
Je kunt elke dag naar de huiswerkbegeleiding komen, maar 
dat hoeft niet. Individuele begeleiding is ook mogelijk en 
daarover kan de school je informeren. Waarom zou je het 
jezelf niet makkelijker maken?

De huiswerkbegeleiding is na schooltijd, aansluitend aan het 
rooster. 
De kosten (kunnen wijzigen) voor deze huiswerkbegeleiding 
zijn per kwartaal voor vier dagen per week € 312,- voor drie 
dagen € 234,- voor twee dagen, € 156,- voor een dag per 
week € 78,-. Bij de berekening is uitgegaan van begeleiding 
gedurende alle lesdagen van het schooljaar, uitgezonderd 
vakanties en feestdagen.
 

Is het fijner voor jou om huiswerk te maken op school en dat er iemand 
aanwezig is die je kan helpen? Kom dan naar de huiswerkbegeleiding.

Zo fijn, dat ik 
hulp krijg!
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Misschien vind je biologie, natuurkunde en 
scheikunde helemaal te gek. Dan is NatuurPLUS 
iets voor jou. Extra activiteiten die jou kennis 
laten maken met de wondere wereld van de 
natuurwetenschap in de praktijk!

De moderne BiNaS-lokalen van Roncalli maken het mogelijk om praktisch aan de slag te gaan 
rondom de vier thema’s van NatuurPLUS. Je doet proeven onder begeleiding van docenten en 
onderwijsassistenten. Zo vergaar je niet alleen kennis, maar doe je ook allerlei vaardigheden op. 
Geef op het aanmeldformulier aan dat je belangstelling hebt voor NatuurPLUS, dan kun je je aan 
het begin van het schooljaar inschrijven. NatuurPLUS kost € 27,50 per schooljaar en voor dat 
bedrag leer je exact hoe boeiend exacte vakken eigenlijk zijn!

Zo hé, moet 
 je kijken...



Keep Calm 
    and do Cambridge 
  English Engels is een wereldtaal. Als je Engels spreekt heb je een 

voorsprong in de wereld. Roncalli wil jou die voorsprong geven, 
maar niet zonder extra uitdaging: Cambridge Engels, waarin 
je de wereldtaal van onze westerburen nog beter leert. Het 

Cambridge-programma start in de vierde klas van het 
vwo en duurt twee jaar. Je krijgt dan Cambridge 

Engels in lessen, waarin Engels de voertaal 
is, ook in de lesmethode. De lessen worden 
gegeven door onze eigen docenten, maar 
de examens worden afgenomen door Cam-
bridge University en de British Council. 
Alle leerlingen in 4- en 5-vwo volgen het 
Cambridge-programma zonder extra 
kosten, slechts voor het examen en 
eventueel voor de voorbereiding daar-
op betalen je ouders extra.

Met Cambridge Engels leer je 
leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, 
luistervaardigheid, spreekvaardig-

heid, grammatica en idioom, op hoog 
niveau.
Jouw Engels stijgt daarmee ver boven 
het normale vwo-niveau uit. Als je 
kiest om de afsluitende examens van 
Cambridge te doen, kun je zelfs al in 
5-vwo Engels Centraal Examen doen.  
 
Cambridge University is een klinkende 
naam, en met het Certificate in Ad-
vanced English heb je een waardevolle 
aanvulling op je diploma in handen. Ver-
geet niet dat Engels steeds belangrijker 
wordt: misschien ga je voor je studie 
of stage naar het buitenland, of heb je 
het later nodig voor je baan. Een mooie 
investering voor later, dus Keep Calm 
and do Cambridge English.

Ik doe een jaar 
eerder examen 

Engels, omdat ik 
daar goed in ben.

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. 

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. 
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 € 285,- per schooljaar.


