
 

                     Ouders Nr 2, oktober 2017 

Hierbij de tweede oudernieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018.  

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over de activiteiten die bij ons in de planning staan, maar leest u 

ook iets over de gebeurtenissen waar wij met trots op terugkijken. Daarnaast informeren we u graag over de 

onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen op de TooropMavo. 

 

VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 

 

 31 oktober  : Inhalen S.E. 1 klas 4 

 7 november : Rapportage klas 4 

 14 november : Studiedag. De leerlingen zijn die dag lesvrij 

 15 november : ouder-leerling-mentorgesprekken klas 4 

 5 december : Les tot en met het 2e uur; daarna Sinterklaas met de mentorklas 

 12 december : Tafeltjesavond: ouder-leerling-vakdocent (voor alle jaarlagen) 
 

 

ONDERWIJS 

 

Terugblik Cultuurdag klas 2  

 In klas 1 hebben we de cultuur-uren, in klas 2 de cultuur-dagen en in klas 3 
de cultuur-week in Berlijn of Rotterdam. Daarmee geven we de 
doorlopende Cultuur- en Kunstleerlijn op de TooropMavo vorm. Vrijdag 13 
oktober stond de eerste cultuur-dag voor klas 2 op het programma. Met 
twee bussen vertrokken onze leerlingen naar Delft om kennis te maken 
met de Cultuurhistorie van die stad. 
Aan de hand van een serie diverse opdrachten werden de 
cultuurhistorische rollen van de Delftse iconen Johannes Vermeer, Willem 
van Oranje, Antonie van Leeuwenhoek en Hugo de Groot door de 
leerlingen onderzocht. Maar natuurlijk waren er ook hedendaagse 
opdrachten. Toeristen werden beleefd in het Engels, Duits of Frans 
ondervraagd naar de reden van hun bezoek.  

Er waren tekenopdrachten over symboliek, vanaf het water 
werd er in een sloepje gespeurd naar afbeeldingen en teksten 
op grachtenpanden en indrukwekkende momenten uit het 
leven van de iconen werden met gevoel voor Drama 
nagespeeld en fotografisch vastgelegd. Al met al een vrolijke 
intensieve culturele dag in Delft waar de leerlingen fantastisch 
hebben gewerkt. Na zoveel input over iconen uit Delft werken 
ze nu aan de thuisopdracht; Hoe zou jij later herinnerd willen 
worden ? Hoe zou dat moeten worden verbeeld en waar zou 
deze herinnering aan jou geplaats moeten worden? We kijken 
uit naar de creatieve resultaten! 
 

 

 

Social X-mas 2017 

   Op 21 december (het lijkt nog ver weg) is de hele school weer 
in rep en roer voor Social X-mas. Net als eerdere jaren zetten 
we ons dan met zijn allen in voor een goed doel. Dit jaar is er, in 
samenspraak met de leerlingenraad, door 343 leerlingen digitaal gestemd voor 
Make A Wish. Hiermee kunnen we kinderen helpen die niet zoveel mogelijkheden hebben 
een  onvergetelijke verjaardag te krijgen. Tijdens de mentorlessen vindt er verdere toelichting plaats over 
wat er allemaal mogelijk is met deze sociale acties. De bedoeling is dat we zoveel mogelijk geld ophalen 
waarmee we veel wensen werkelijkheid kunnen laten worden. We streven ernaar dat iedereen zijn/haar 
leeftijd in euro’s ophaalt, maar we hopen natuurlijk onze prestatie van vorig jaar te overtreffen. Dat is een 
mooie wens, toch? 

 



 

 

Ouder-Leerling-Mentorgesprekken 

 Op 24 oktober mochten we ons verheugen op een goede opkomst voor de gesprekken met de mentor 
van de jaarlagen uit klas 1, 2 of 3. Vrijwel alle mentoren hadden een gevulde agenda van  
‘s middags 15.00 uur tot ‘s avonds 21.30 uur. Met de ouders die verhinderd waren of niet meer ingepast 

konden worden zijn nieuwe afspraken gemaakt. De leerlingen hadden hun vraag goed voorbereid 

waardoor ook de gesprekken het gewenste effect hadden. We zijn blij met zoveel betrokkenheid van u, 

als ouders. De Ouder-Leerling-Mentorgesprekken voor klas 4 zijn begin november. 

 

Plusprogramma Sport 

  

 

   

 

 

 

Plusprogramma Techniek “Programmeren – Scratch” 

 

 8 leerlingen uit klas 1 zijn gestart met Techniek+. 
Tijdens de eerste drie lessen hebben de leerlingen kennis 
gemaakt met Scratch.  
Zoals het echte Scratchers betaamt, zijn er ook al spelletjes 
gemaakt.  

 Speel ze zelf! Hierbij de link naar 2 spelletjes: van 
Thijmen van der Voorden 
(https://scratch.mit.edu/projects/178002569/) en van Jochem 
Mulder (https://scratch.mit.edu/projects/177576392/). 
 

 

ORGANISATIE  

 

Ski-reis 2018 voor klas 2  

 Komende week ontvangen alle leerlingen uit klas 2 een informatiebrief over de ski-reis. Deze zal 
plaatsvinden van woensdagavond 14 maart t/m zondagochtend 18 maart 2018. De inschrijftermijn voor 
deze reis loopt tot 1 december 2017.  

 

Nieuwe website in de lucht!? 

 Het gaat erom spannen, maar als alles meezit gaat onze nieuwe website begin november online. Dan 
komt hopelijk de kroon op het werk van een jaar intensieve samenwerking tussen creatieve denkers, 
doeners en webmasters. We zijn samen met u benieuwd naar de nieuwe vormgeving met nieuwe 
interactieve buttons. Laat ons vooral weten wat u ervan vindt. 

 

PERSONEEL en leerlingen 

 

Personeel  

 Mevrouw Topal – Kocyigit (docent economie) is helaas nog niet in staat om weer aan de slag te gaan. 
Haar lessen worden voorlopig waargenomen door de heer Van den Berg en de heer Bogaards. Mogelijk 
dat ook de heer Spier enige lessen gaat overnemen.  
 

Leerlingen en mobieltjes in de klas. 

 Nee, natuurlijk niet! Tenzij ze onderwijskundig zijn in te 
zetten. Geconcentreerd en serieus beantwoorden deze 
leerlingen vragen via hun mobiel met het programma 
‘socrative’. Leuk en leerzaam!  

 

 

Martin van Zanten 
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