
 

                                   Nummer 1, september 2017 

Hierbij ontvangt u de eerste oudernieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018.  

In onze nieuwsbrieven treft u informatie aan over activiteiten die bij ons in de planning staan, maar leest u ook 

iets over de gebeurtenissen waar wij met trots op terugkijken. Daarnaast wordt u maandelijks geïnformeerd  

over de onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen op de TooropMavo. 

 

VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 

 

 28 september : Organisatievrije dag. Leerlingen zijn lesvrij. 

 10 oktober  : Leerlingbespreking over alle leerlingen uit klas 1 en 2 

 11 oktober  : Leerlingbespreking over alle leerlingen uit klas 3 en 4 

 16 – 20 okt. : Herfstvakantie  

 23 – 27 okt. : Schoolexamen leerlingen klas 4 

 24 oktober : Ouder-leerling-mentorgesprekken klas 1, 2, 3 (aanmelden via de website van 5 t/m 10 okt.) 
 

ONDERWIJS 

 

Terugblik Brugklaskamp   

 Het weer liet het een beetje afweten, maar het enthousiasme van de 
leerlingen zeker niet. Woensdagochtend vertrokken ze met een 
glimlach in de stromende regen naar Heino. Via allerlei spelvormen en 
activiteiten hebben de leerlingen elkaar beter leren kennen. Ook de 
mentoren hebben zich goed vermaakt en hebben een prima eerste 
indruk gekregen van hun leerlingen. 
 

Cito - 0   

 In leerjaar 1 zijn de Cito-toetsen (Cito-0) afgenomen. We willen 
hiermee de lijn na de basisschool doortrekken. De resultaten worden 
door mevrouw Doornbosch en de mentoren van klas 1 in kaart gebracht en geanalyseerd. Indien uw zoon 
of dochter op basis van deze uitslag in aanmerking komt voor extra ondersteuning of begeleiding, dan 
ontvangt u daar bericht van via de mentor.  

 

CKV-week klas 3;  Berlijn of Rotterdam   

 Alle leerlingen uit klas 3 hebben het programma voor de Berlijnreis (Cultuurweek) ontvangen. Bijna alle 
culturele highlights van Berlijn zijn hierin terug te vinden. Om een nog beter beeld te krijgen van de 
buitenlandse cultuur, logeren de leerlingen bij zeer ervaren gastgezinnen. Met de cultuurweek en de 
bijbehorende opdracht ronden de leerlingen hun CKV-portfolio af, waarmee ze (mits voldoende) hun eerste 
examenonderdeel hebben afgerond. Voor  leerlingen die niet mee willen/mogen naar Berlijn is er een 
gelijkwaardig schaduwprogramma in Rotterdam. Maar het zou natuurlijk hartstikke leuk en leerzaam zijn 
als we met zoveel mogelijk leerlingen naar Berlijn gaan.  
 

Keep It Clean Day (project Schone Stad voor leerjaar 2)   

 Vrijdag 15 september hebben alle leerlingen van klas 2 
meegeholpen om de stad wat schoner te maken. Dit in het kader van 
de ‘Keep It Clean Day’ die wederom georganiseerd werd door de 
gemeente Rotterdam. (Een vijftal directeuren van Stadsbeheer en 
Stadsontwikkeling Rotterdam pakten ook de bezem, de knijper of de 
prikker op). In nog geen twee uur tijd werd er ruim 100 kilo zwerfvuil 
ingezameld en afgevoerd. Naast een schone wijk draagt dit ook bij 
aan burgerschap en bewustwording; een prima initiatief dus. 

 

Plus-Programma’s op de TooropMavo   

 Alle Plus-Programma’s zijn inmiddels gestart. Sport-Plus voor klas 1, Sport-Plus voor klas 2, Sport-Plus 
voor de bovenbouw, Techniek voor klas 1 & 2, Beeldend-Plus (Het Atelier) voor klas 1 t/m 4 en Theater-
Plus voor klas 2, 3 en 4. Bij de Sport-Plus programma’s  wordt er voor bepaalde onderdelen een kleine 
bijdrage gevraagd. Voor vragen over de Plus-Programma’s kunt u terecht bij: dhr. Van Leeuwen (Sport), 
mevr. Wiersma (Theater), dhr. Van Daalen (Techniek) en dhr. Baar (Het Atelier). 



 

 

Leesproject voor leerjaar 1 en 2 !   

 Om het lezen te bevorderen, zijn we vorig jaar in leerjaar 1 gestart met een leesproject. Dit houdt in dat alle 
leerlingen iedere dag verplicht een leesboek bij zich hebben. Niet alleen bij het vak Nederlands krijgen zij 
tijd om uit dit boek te lezen, ook tijdens de ‘verloren-momenten’ kunnen zij hier uit lezen. Bijvoorbeeld als 
zij eerder klaar zijn met een toets, als zij hun huiswerk al af hebben in de les of in sommige gevallen tijdens 
een tussenuur of het mentoruur. Dit project is zo goed bevallen dat we er niet alleen mee doorgaan in klas 
1, maar dat we het ook uitbreiden naar klas 2. (Zij waren er immers toch al aan gewend). Als een boek uit 
is mag de leerling bij het vak Nederlands een samenvatting geven van het boek om andere leerlingen te 
enthousiasmeren om dit boek te lezen. Een boek hoeft natuurlijk niet altijd gekocht te worden, maar kan 
ook geleend worden in een bibliotheek; aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. 
 

Studiebegeleidingsklas op woensdagmiddag 

 Op 20 september is onze studiebegeleidingsklas weer van start gegaan. Leerlingen die voor een bepaalt 
vak extra ondersteuning of uitleg wensen, kunnen iedere woensdag om 15:00 uur terecht in lokaal 105. 
Zo’n zes collega’s (docenten en stagiaires) kunnen vanuit verschillende disciplines  
vragen beantwoorden en zorgen voor deskundige begeleiding. Deelname aan de studie-begeleidingsklas 

vindt plaats op vrijwillige basis. Natuurlijk kan de docent, de mentor of u als ouder wel het advies geven om 

van deze mogelijkheid gebruik te maken.  

 

ORGANISATIE  

 

Klankbordgroep + oudergeleding  

 Sinds enige jaren kent de TooropMavo een actieve ‘klankbordgroep’. Deze klankbordgroep bestaat uit 
enkele leerlingen van de leerlingenraad, ouders en medewerkers van de school. De groep komt drie keer 
per jaar bij elkaar om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar onderwijskundige en 
organisatorische zaken. Ook dit schooljaar willen we weer van elkaars inzichten gebruik maken. Een 
oproep tijdens de kennismakingsavonden eind augustus leverde zoveel animo op, dat de oudergeleding 
weer goed en evenwichtig vertegenwoordigd is in de klankbordgroep. Ook voor de werkgroep Social Media 
hebben zich al enkele ouders gemeld.  

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

 De eerste excursies en projecten staan alweer in de planning. Voor deze activiteiten, maar ook voor 
gastlessen, extra sportactiviteiten en de schoolfeesten vragen wij een jaarlijkse ouderbijdrage. Deze is na 
instemming van de oudergeleding uit de MR vastgesteld op € 115,-. Omdat de school voor deze 
aanvullende activiteiten ook vroegtijdig financiële verplichtingen aan moet gaan met derden, verzoeken wij 
u met klem om deze ouderbijdrage voor 15 oktober aanstaande over te maken op  
NL81ABNA0552319236 t.n.v. LMC-TooropMavo o.v.v. de naam en klas van de leerling. Via onze website 

kan dit ook via IDeal. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Schoolgids schooljaar 2017-2018 

 Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar hebben alle leerlingen de geheel vernieuwde schoolgids voor 
dit schooljaar ontvangen. In deze schoolgids treft u o.a. de jaarplanning, de overgangsnormen en 
belangrijke contactgegevens aan. Een digitale versie van de schoolgids vindt u op onze website bij het 
tabblad ‘school’ (linksboven) of bij het icoontje ‘downloads’ (rechtsonder). 
  

PERSONEEL en leerlingen 

 

Personeel  

 De heer J. van den Berg vervangt mevrouw Topal die wegens ziekte is verhinderd. De heer  
Van den Berg was vorig jaar ook al werkzaam op de TooropMavo. Verder zijn er dit schooljaar  

5 stagiaires gestart: Luc Verbeek (geschiedenis), Jasper Catijn (aardrijkskunde), Ciska Schattorie en Tosca 

Hamels (beeldende vorming) en Liek Finkers (biologie). Leuk zoveel enthousiaste en talentvolle stagiaires; 

zij zorgen ongetwijfeld ook weer voor nieuwe onderwijskundige impulsen.  

 

Leerlingen  

 Net als de afgelopen jaren ontvangen wij (de directie) weer met veel plezier de ‘jarigen van de week’ op 
maandagochtend het eerste uur. De leerlingen krijgen hiervoor per post een uitnodiging. Gezien de leuke 
verhalen en enthousiaste gesprekken kunnen wij ons geen betere start van de week wensen.  

 

 

Martin van Zanten 


