
         Nummer 6, februari 2018

Hierbij ontvangt u de Hierbij ontvangt u de 6e 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) 

ONDERWIJS 

 26 febr. – 2 mrt.

 6 maart



 7 maart

 9 maart

 13 maart

 13 – 17 maart

 19 maart

 26 – 29 maart

 30 mrt. – 2 april

 9 – 13 april

 17 april

 19 april

 20 april

: Voorjaarsvakantie (schaatsen uit het vet?) 

: Examenkandidaten Beeldend bezoeken Het Gemeentemuseum in Den Haag 

: Pakketkeuzeavond klas 3 + informatieavond CKV-week klas 3  
  (Berlijn/Rotterdam); aanvang 19:00 uur 

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

: NL-Doet voor de leerlingen van klas 1 

: Eenakterfestival; leerlingen van Theater-Plus 

: Ski-reis leerlingen klas 2 

: Examenkandidaten biologie bezoeken Diergaarde Blijdorp 

: CKV-week klas 3 (Berlijn of Rotterdam) 

: Paasweekend 

: S.E. 3 klas 4 

: Inhalen S.E. 3 klas 4  + Finale Toorop’s got Talent 

: Herkansing / herprofilering klas 4  

: Schoolexamendossier klas 4 moet compleet zijn 

Opbrengst Social X-mas 2017 

 Dinsdag hebben we de opbrengst van Social X-mas 2017 bekendgemaakt
en de bijbehorende cheque overhandigd aan een ambassadeur van ‘Make
a Wish’. Met alle acties bij elkaar hebben we € 5.864,70 opgehaald. (Met
een afgerond bedrag op de cheque van € 6.000,-). Een aanzienlijk bedrag
waar de Foundation mooie wensen mee in vervulling kan laten gaan. De opbrengst was wel wat
lager dan de afgelopen jaren. Samen met de leerlingenraad gaan we na waar dit mogelijk aan kan
liggen en op welke manier we volgend jaar wat meer draagvlak kunnen creëren.

Leerlingen klas 1 naar Het International Film Festival Rotterdam 

 29 januari bezochten alle leerlingen van klas 1 Het International Film Festival Rotterdam! De keuze in
(korte) films was mooi toegesneden op de wereld van brugklasleerlingen. Thema's als veranderingen
in vriendschappen; in opstand komen tegen familiegebruiken, gewaardeerd willen worden om wat je
wel kan, maar ook een ontroerend documentair portret van een jonge Rotterdammer die met heel
weinig steun toch zijn leven een positieve draai wil geven. Dit alles met fraai beeldmateriaal;
geloofwaardig geacteerd en fraai getekend (animatie). Een mooie filmmiddag die goed past binnen
de beoogde cultuur-lijn.
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Sport+ ging Bodypumpen (bewegen op muziek met lichte gewichten) 

De heer Van 
Leeuwen ( ->) 

klaagde de dag 
erna over 

spierpijn  



ORGANISATIE 

PERSONEEL & LEERLINGEN 

Rekentoets 

 Bijna alle examenkandidaten hebben een ‘voldoende’ gehaald voor hun rekentoets op 2F-niveau
(vereiste niveau). 25 leerlingen hebben zelfs een voldoende gehaald op 3F-niveau (havo/vwo/mbo).
Een knappe prestatie dus. In maart is de tweede ronde. 3 leerlingen moeten de toets nog inhalen,
maar alle anderen mogen zich opgeven om hun resultaat te verbeteren. Zeker aan te raden, want
vervolgopleidingen hechten steeds meer waarde aan de eindscore.

NL-Doet voor klas 1 

 Vrijdag 9 maart gaan alle eerstejaars leerlingen zich weer inzetten voor NL-Doet. Dit jaar zijn er
5 mooie projecten waar onze leerlingen naartoe gaan. Zo gaan we naar Speeltuin de Kievit,
Park 1943, Sportclub Leonidas, Stichting Welzijn Lansingerland en De Fietswerkplaats van de
Horizon. Een mooie uitdaging voor de leerlingen om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen.
Bij alle projecten zijn er begeleiders van de TooropMavo aanwezig.

Eenakterfestival 
 Er wordt inmiddels ‘volle bak’ gerepeteerd. Zelfs in het weekend! Het is hard werken maar…. ze 

weten zeker dat het de moeite waard is. Zowel de voorstelling als de blijvende herinnering. Op 
dinsdagavond 13 maart betreden onze leerlingen het toneel van het Hofpleintheater. In het 
programmaboekje van het Eenakterfestival staat de volgende tekst bij de TooropMavo: De 
kunstenaar Christian Boltanski werkt vanuit de dood, vragen, paradoxaliteit en gemis. Wat echt is en 
wat je eigen gedachten zijn laat hij in het midden. Het is interessant hoe iemand na de dood alom 
aanwezig lijkt te zijn. Misschien nog wel meer dan bij leven.

      Geïnteresseerden kunnen online kaarten kopen bij https://hofpleintheater.nl/agenda/eaf/ Online zijn  
      ze €10,- tenzij je een Hofplein voordeelpas hebt. Leuk als de leerlingen op uw steun kunnen rekenen. 

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 het belang van deze cultuurweek, zeker ook voor het examen, onder de aandacht te
brengen.

Aanmeldingsprocedure nieuwe leerlingen 

 Tussen 5 maart en 16 maart dienen alle leerlingen (zonder lwoo) zich aan te melden bij de VO-
school waar hun voorkeur naar uitgaat. Belangrijk daarbij zijn de gegevens van de basisschool waar
in ieder geval een passend advies bij hoort. De VO-scholen hebben dan 12 dagen de tijd om te
kijken of alle aanmeldingen ook geplaatst kunnen worden. (Op de TooropMavo is dat de afgelopen
7 jaar steeds gelukt!). Alleen bij een eventuele over-aanmelding dient een school over te gaan tot
loting. Dit geldt overigens voor alle VO-scholen.

Personeel 

 De heer Oosterman is onze tweede collega die door de magische 65-jaargrens
ging. Vanwege de verhoogde pensioengerechtigde leeftijd kunnen we nog een jaar
van zijn diensten gebruik maken.

 Mevrouw Kocyigit (docent economie) gaat na de voorjaarsvakantie klas 2B en 2D
weer les geven. De bedoeling is dat ze daarna ook haar andere klassen weer over
gaat nemen.

 Nieuwe stagiaires. Luc van Beek is terug van weggeweest en vervolgt zijn stage geschiedenis op de
TooropMavo. Gökden Bitigen komt stage lopen bij het vak economie. Eigenlijk is hij ook een ‘oude’
bekende, want hij heeft 3 jaar geleden zijn diploma gehaald op de TooropMavo.

Leerlingen 

 Maar liefst 100 leerlingen boden hun hulp aan voor onze Open dag. Zo hielpen ze bij
de verschillende vakken, waren ze actief in de catering of verzorgden zij zeer kundige
rondleidingen. Leuk om te zien hoe beleeft en volwassen ze dan zijn. Mede door hun
hulp werd de Open dag een groot succes en werd op een hele prettige manier
duidelijk dat we ‘samen’ het onderwijs maken.
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Martin van Zanten 




