
 

                   Ouders Nr 4,  december 2017 

Hierbij de laatste oudernieuwsbrief van dit kalenderjaar.  

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) 

 

 20 december : Kerstgala (schoolfeest in TOFFLER) 

 21 december : Social X-mas 

 22 december  : Kerstontbijt met de mentor; aansluitend de voorronde van Toorop’s got Talent 

 8 januari  : In verband met een studiemiddag is er maandag 8 januari een minirooster.  
     De lessen starten wel gewoon om 8:20 uur, maar zijn om 11:40 uur afgelopen. 

 12 januari  : Terugkommiddag examenkandidaten 2016-2017 (15:00 – 16:30 uur) 

 17 januari  : Lesjesmiddag voor leerlingen groep 8 

 15 – 19 jan. : Toetsweek voor klas 1 en 2; Schoolexamen voor klas 3 

 19 januari  : Einde cijferperiode 1 voor klas 1, 2 en 3 

 22 – 26 jan. : Schoolexamen 2 voor klas 4 

 23 januari  : I.v.m. een BHV-training is er een minirooster. Inhalen van gemiste toetsen 
     klas 1 en 2 en schoolexamens klas 3 om 12:00 uur !! 

 30 januari  : Organisatiedag voor alle medewerkers. Leerlingen zijn lesvrij; uitgezonderd 
     leerlingen uit klas 4 die gemiste SE2-onderdelen in moeten halen om 12:00 uur! 

 31 januari  : Rapportage klas 1 t/m 3 

 6 februari  : Rapportage klas 4 

 10 februari  : Open Dag van 11:00 tot 15:00 uur. 
 

ONDERWIJS 

 

Social X-mas 2017 

 Donderdag 21 december hebben alle leerlingen zich ingezet voor ‘Make a Wish’. Gelukkig konden we 
hierbij ook op de steun van u rekenen. Sommige ouders zorgden voor werkplekken bij de arbeidspool, 
andere ouders kwamen gezellig langs bij de high-tea of zorgden voor financiële support. Bedankt 
daarvoor. Wij vinden het altijd weer mooi en goed om te zien hoe de leerlingen en het team zich 
inzetten voor een goed doel. Vorming en burgerschap zijn wezenlijke onderdelen binnen ons 
onderwijscurriculum. De hoogte van de opbrengst is nog niet bekend, maar zodra we die weten 
communiceren wij dat natuurlijk met u. Daarnaast zou het leuk zijn om verslag te kunnen doen van een 
aantal wensen die, dankzij de leerlingen van de TooropMavo, uitgevoerd kunnen worden. (Foto’s van 
Social X-mas 2017 vindt u via onze website op ons facebookaccount). 
 

Wat er nog meer gebeurde de afgelopen maand:  



 

Ouder-Leerling-Docentgesprekken 

 Dinsdag 12 december vonden de ouder-leerling-docentgesprekken plaats. Ondanks de grillige 
weersomstandigheden en gladheid was de opkomst goed en vonden er veel opbouwende gesprekken 
plaats. Niet over de leerling maar met de leerling. Hopelijk werpen de gesprekken hun vruchten af. Een 
aantal gesprekken kon helaas geen doorgang vinden vanwege enkele zieke collega’s. Als het goed is 
zijn deze ouders door de betreffende docent gebeld.     
 

Studiebegeleidingsklas  

 Iedere woensdagmiddag om 15:00 uur is er een studiebegeleidingsklas. Enkele docenten, maar vooral 
ook de stagiaires, helpen de leerlingen die wat ondersteuning kunnen gebruiken bij een bepaald vak. 
Behalve een goed samenspel levert dit vaak ook betere resultaten op. Deelname aan de 
studiebegeleidingsklas is op vrijwillige basis, maar de mentor, de docent of u als ouder kan hierbij 
natuurlijk wel een stimulerende rol spelen.   
 

ORGANISATIE  

 

Voorronde Toorop’s got Talent  

 Vrijdag voor de Kerstvakantie vindt traditiegetrouw de voorronde van Toorop’s got Talent plaatst. U bent 
als ouder van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De optredens starten rond 11:00 uur.  

 

Nieuw rooster met ingang van 22 januari 

 Het schooljaar kent 2 perioden. De eerste (cijfer)periode eindigt op vrijdag 19 januari. Op maandag 22 
januari starten we dan ook met een nieuw, aangepast rooster. Voor sommige leerlingen zijn de 
wijzigingen minimaal, maar voor anderen kan het meer gevolgen hebben. Kijk dus goed in Magister. 
 

Nieuwe website  

 Het heeft aanzienlijk langer geduurd dan we verwacht hadden, maar nu is onze nieuwe website toch 
echt online. Er zitten mogelijk nog een paar schoonheidsfoutjes in, maar daaraan wordt hard gewerkt.  

 

Aanmeldingen voor schooljaar 2018-2019 

 De eerste ronde van aanmelding is van 5 t/m 16 maart. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de leerlingen 
over een passend advies beschikken. Leerlingen die voor die tijd de TooropMavo iets beter willen leren 
kennen, kunnen hiervoor onze Open Dag (10 februari) of één van onze lesjesmiddagen (17 januari of 
19 februari) bezoeken. De afgelopen jaren hebben we alle geïnteresseerde leerlingen kunnen plaatsen 
en konden we een loting voorkomen. Leerlingen die volgend schooljaar in willen stromen in leerjaar 2, 3 
of 4 kunnen hierover contact opnemen met de betreffende afdelingscoördinatoren. 
 

Het brengen van leerlingen… 

 Bij slecht weer en/of gladheid worden er nogal wat leerlingen door hun ouders naar school gebracht of 
opgehaald. Dat is natuurlijk ontzettend fijn, zeker voor de betreffende leerlingen, maar het zorgt ook 
voor drukte en gevaarlijke situaties op de Tooroplaan. Het verzoek is dan ook om de leerlingen af te 
zetten op de Villeneuvesingel en niet ons doodlopende Tooroplaantje in te rijden. Die laatste 150 meter 
kunnen zij echt wel lopend overbruggen. Alvast bedankt voor uw medewerking.   
 

PERSONEEL en leerlingen 

 

Personeel  

 Mevrouw Kocyigit (docent economie) is helaas nog steeds niet in staat om haar werkzaamheden te 
hervatten. De heer Bogaards, Van den Berg en Spier blijven haar voorlopig vervangen.  

 Mevrouw Kanhai heeft om persoonlijke redenen verzocht om taakverlichting. Haar rol als duo-mentor 
wordt overgenomen door de heer Baar en haar examenklas geschiedenis wordt vervangen door 
mevrouw Pasman. 
 

Leerlingen  

 Rotterdams Sporttalent van het jaar 2017 is……. Alida van Daalen. Super trots zijn wij dat we zo’n 
topper in huis hebben. Naast haar studie op de TooropMavo weet ze voldoende tijd vrij te maken om te 
werken aan haar Olympische droom. Discipline, talent en het vermogen om te plannen zijn belangrijke 
competenties die bij haar ruimschoots aanwezig zijn; dus wie weet…….. Van harte gefeliciteerd met 
deze sportprijs en natuurlijk heel veel succes met het vervolg.  

 

Namens het hele TooropTeam wens ik u fijne feestdagen en een mooie start in 2018! 

Martin van Zanten   


