
 

              Nummer 5, januari 2018 

 
Hierbij ontvangt u de 5e oudernieuwsbrief van dit schooljaar.  
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) 

 

 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 

 13 februari  : Ouder-leerling-mentorgesprekken klas 1, 2 en 3 (inschrijven via de website  
     vanaf 30 januari) 

 20 februari  : Ouder-leerling-mentorgesprekken klas 4 (inschrijven via de website van 6  
     februari) 

 21 februari  : 2e lesjesmiddag voor leerlingen van groep 8 

 23 februari  : Roostervrije dag (leerlingen zijn lesvrij) 

 26 feb – 2 mrt : Voorjaarsvakantie 

 6 maart  : Pakketkeuzeavond klas 3 + informatieavond CKV –week klas 3  
     (Berlijn/Rotterdam) aanvang 19:00 uur 

 7 maart  : Informatieavond ski-reis leerlingen klas 2; aanvang 19:30 uur 

 9 maart  : NL-Doet voor de leerlingen van klas 1 

 12 – 16 maart : Eenakterfestival; leerlingen van Theater-Plus 

 13 – 17 maart : Ski-reis leerlingen klas 2 
 

ONDERWIJS 
 
Social X-mas 2017 

 Social x-mas was eind december weer een groot succes. De opbrengst wordt nu in kaart gebracht 
zodat we 17 februari de cheque kunnen overhandigen. Er ontbreken echter nog bedragen. Wellicht is 
dit mede door de Kerstvakantie aan de aandacht van leerlingen (en bedrijven) ontsnapt. Deze week 
zullen wij bij de betreffende leerlingen navraag doen. Mogelijk kunt u thuis ook kijken of de opgeven 
bedragen, netjes zijn afgedragen of zijn gestort.   
 

Week van de Procestechniek leerlingen klas 2 

 Maandag 22 januari bezochten 49 leerlingen 
uit klas 2 in het kader van de ‘procestechniek’ EIC 
Mainport. Zij hadden zich hiervoor, in het kader van 
loopbaanoriëntatie voor opgegeven. Het programma 
bestond uit twee delen. Zo was er een voorlichting 
over procestechniek bij EIC Mainport en was er een 
rondleiding bij Air Products Nederlands. Hopelijk 
helpt dit bezoek bij de pakketkeuze voor klas 3 en 
zijn er leerlingen enthousiast geraakt. Er is werk 
genoeg binnen de sector Techniek.    
 

 
Leerlingen klas 1 naar het Internationaal Film Festival 

 Het grootste festival van Rotterdam, het IFFR, gaat binnenkort weer van start en de TooropMavo is erbij!   
Op maandagmiddag 29 januari gaan de leerlingen uit klas 1 in het kader van het Cult-uur het 
programma ‘Short’ volgen in Cinerama. Het programma bevat een compilatie van korte films speciaal 
geselecteerd voor brugklassen VO. In de Cult-uur les, voorafgaand aan het bezoek, zullen de leerlingen 
al aan de slag gaan met de verschillende mogelijkheden binnen het thema ‘korte film’. Onder 
begeleiding van docenten worden onze leerlingen per touringcar naar Cinerama gebracht. De lessen 
eindigen die dag voor klas 1 om 12.00 uur. Uiterlijk 15.30 uur worden zij weer terug verwacht op de 
TooropMavo. 



 

 
NL-Doet voor klas 1  
 Vrijdag 9 maart doen alle leerlingen van klas 1 mee met NL-Doet. De leerlingen die vorig jaar in klas 1 

zaten, hebben het zo goed gedaan dat bepaalde instellingen gericht vragen naar de inzet van de 
TooropMavo. We gaan dus in ieder geval op herhaling bij de Laurens Stichting in Lansingerland, 
speeltuin De Kievit en Park 1943.  

 
Eenakterfestival  
 Ook dit jaar doet de TooropMavo weer mee met het eenakterfestival in het Hofplein Theater. Het 

eenakterfestival vindt plaats van 12 t/m 16 maart en heeft dit jaar als thema  ‘Art(ist)’. Acht leerlingen uit 
klas 4, die het Theater-Plusprogramma volgen, spelen daar op dinsdag 13 maart, het stuk ‘Marjolein’. 
Dit stuk is geïnspireerd op Chritian Boltanski en op het meubelwarenhuis IKEA. Benieuwd? Kaartjes zijn 
vanaf half februari tegen een gereduceerde prijs te koop. Voorlopig wensen wij de spelers veel plezier 
bij de repetities.   
 

 
ORGANISATIE  
 
Nieuw rooster met ingang van 29 januari 

 In tegenstelling tot wat in de vorige oudernieuwsbrief stond, gaat het nieuwe rooster niet per 22 januari 
maar per 29 januari in. Dit heeft onder andere te maken met de toetsweek die de leerlingen van klas 4 
hebben/hadden in week 4. Voor sommige leerlingen zijn de wijzigingen minimaal, maar voor anderen 
kan het meer gevolgen hebben. Kijk dus goed in Magister. 
 

Ski-reis leerlingen klas 2 

 Dinsdagavond 13 maart (rond 17:30 uur) vertrekken 49 leerlingen van klas 2 en 5 begeleiders naar 
Katchberg. Zjj gaan 4 dagen skiën en natuurlijk een hoop lol maken. Zondagochtend 17 maart 
verwachten wij hen weer terug op de parkeerplaats bij HCR. Om goed voorbereid op reis te gaan is er 7 
maart een informatieavond voor alle deelnemers en ouders. De leerlingen die niet meegaan met de ski-
reis worden over twee klassen verdeeld. Zij volgen woensdag, donderdag en vrijdag een alternatief / 
uitdagend lesprogramma. (er zijn die dagen natuurlijk geen toetsen).   

 
Berlijn & Rotterdam; Cultuurweek voor klas 3  

 26 maart start de CKV-week voor alle leerlingen van klas 3. Maandagochtend vertrekken 85 leerlingen 
naar Berlijn voor hun culturele programma. De overige leerlingen van klas 3 blijven in Rotterdam en 
doorlopen een vrijwel identiek programma. Op dinsdag 6 maart verwachten wij alle ouders en leerlingen 
van klas 3 op de pakketkeuzeavond. Tijdens die avond besteden we ook een halfuur om iedereen 
verder te informeren over de reis naar Berlijn of het programma in Rotterdam.  

 
Parijs voor de examenkandidaten 

 Traditiegetrouw sluiten wij het examenjaar af met een reisje naar Parijs (en Disneyland). Vrijwel alle 
examenkandidaten hebben zich hiervoor opgegeven. Veel leerlingen hebben zich via Magister 
aangemeld, dan ontbreekt er echter een handtekening van ouders. Vandaar dat alle leerlingen deze 
week een brief hebben meegekregen zodat u e.e.a. nog wel kan controleren. Daarnaast is de 
aanmelding pas definitief als de reissom is betaald. Dit bedrag dient uiterlijk 3 februari op onze rekening 
te zijn bijgeschreven. De reis naar Parijs is dit jaar op 25 en 26 april. De dag daarna start de 
meivakantie met Koningsdag.  
 

 
PERSONEEL & LEERLINGEN 
 
Personeel  

 Mevrouw Kocyigit (docent economie) gaat in februari weer langzaam warm draaien. Hopelijk kan ze na 
de voorjaarsvakantie weer wat lesgevende taken oppakken. Ook de heer Oosterman (conciërge) is 
weer op de weg terug en bouwt zijn werkzaamheden op. 
 

Leerlingen  

 De leerlingen verdienen natuurlijk een groot compliment voor hun inzet bij Social X-mas.Wat echter ook 
leuk is om terug te krijgen, is hun waardering bij het tevredenheid onderzoek. Vooral de items 
schoolklimaat en veiligheid scoren erg hoog. En dat is natuurlijk ook hun eigen verdienste en daar 
mogen we best trots op zijn. 
  

Martin van Zanten 
               


