Roncalli
vwo/Excellent:
voor meer
uitdaging
Roncalli vwo/Excellent: voor meer uitdaging
De vwo/Excellent-klas is een brugklas voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen. Met Exentra, het expertisecentrum
rond hoogbegaafdheid in Antwerpen, ontwikkelde Roncalli
een lesprogramma. Een leerling met een vwo-advies
kan dus kiezen tussen de vwo/Excellent-klas of
een reguliere brugklas (vwo, havo, vmbo-tl).
Verwacht jij een vwo-advies van de
basisschool, kom dan naar de informatieavond op 26 november en/of doe mee
met de pre-colleges na de herfstvakantie.

Informatieavond
26 november 2020

RONCALLI, MÉÉR DAN EEN DIPLOMA!

Op Roncalli
haal je alles
uit je talenten
Junior Musical Class
SportPLUS
NatuurPLUS
Spaans
Jong-talent-begeleiding

Roncalli heeft de Junior Musical Class (JMC) waarin je alles leert over zang, dans en
spel en je laat schitteren in een musical. Als brugklasser begin je in het basisjaar. Elke
maandagmiddag krijg je twee uren les van een professionele regisseur, zangpedagoog en
choreograaf. De kosten zijn € 285,- per schooljaar.

RONCALLI, MÉÉR DAN EEN DIPLOMA!

SportPlus, ook
iets voor jou?

SportPLUS
Je hoeft geen topsporter te zijn om mee te doen met SportPLUS.
Vind je sporten leuk en ben je enthousiast, dan is SportPLUS iets
voor jou en kun je op maandagmiddag kennis maken met diverse
sporten. Deelname aan SportPLUS kost € 50,- per schooljaar.

Zo hé, moet
je kijken...

NatuurPLUS
Vind je biologie, natuurkunde en scheikunde helemaal te gek?
Dan is NatuurPLUS iets voor jou. Bij NatuurPLUS worden
extra activiteiten georganiseerd, die jou kennis laten maken
met natuurwetenschap in de praktijk.
Deelname aan NatuurPLUS kost € 27,50 per schooljaar.
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Spaans wordt gesproken
door meer dan 500 miljoen
mensen in twintig landen.

Spaans
Heb jij een talenknobbel? Zie jij voor jezelf een
internationale toekomst? Kies dan Spaans als
extra vak. Je kunst Spaans kiezen als je een havoof vwo-advies krijgt van de basisschool. Met wat
extra inspanning leer je deze wereldtaal!

Jong-talent-begeleiding
Zo fijn dat ik goede
begeleiding krijg!

Voor leerlingen met een bijzonder talent dat naast school veel tijd en inspanning
vergt, hebben wij een Jong-talent-begeleidingsprogramma. Je wordt begeleid door
een docent die samen met jou en jouw ouder(s) een planning maakt, zodat jouw
carrière op school en het uitoefenen van jouw talent goed te combineren zijn.

RONCALLI, MÉÉR DAN EEN DIPLOMA!

