
 

                      
                 Nummer 9, mei 2018 

 
Hierbij ontvangt u de 9e 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) 

 

 1 juni   : Cultuurdag klas 2 

 30 mei – 11 juni : Rekentoets 

 13 juni  : Uitslag CE 1e tijdvak + schoolfeest ? 

 18 juni   : Start 2e tijdvak (herkansing en herprofilering) 

 19 juni  : Kennismakingsavond nieuwe brugklasleerlingen 

 20 juni  : LMC 1e-jaars voetbaltoernooi in De Kuip 

 25 juni – 29 juni : Toetsweek klas 1 en 2; Schoolexamen 2 voor klas 3 

 29 juni  : Uitslag 2e tijdvak 
 
 
ONDERWIJS 
 
Oordeel van de inspectie 

 17 mei kreeg de TooropMavo de gehele dag bezoek van de onderwijsinspectie. Een intensief programma 
en ook best een spannende dag. Naast verschillende gesprekken met de schoolleiding werden er ook 16 
lessen bezocht, was er een gesprek met een docentenpanel en een gesprek met de coördinatoren van 
onze leerlingbegeleiding. Rond 16:30 uur vond de terugkoppeling plaats. Op een groot aantal punten 
(indicatoren) kregen we complimenten en was het oordeel ‘Goed’. (En dat is binnen het toezichtkader het 
allerhoogste oordeel). Zo waren ze erg te spreken over: de onderwijsresultaten, de ondersteuning en 
begeleiding, het schoolklimaat en de veiligheid en over de  kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur. Bij een 
paar andere indicatoren zagen zij nog ruimte voor verbetering. Maar het algehele eindoordeel van de 
inspectie is dat de TooropMavo voldoet aan de kwalificatie ‘Goed’. Deze kwalificatie is nodig om op 27 
juni in Den Haag een toelichting te mogen geven over ons excellentieprofiel. (Zou toch leuk zijn, nog zo’n 
bordje erbij).  
 

Herkansing en Herprofilering  

 Woensdag 13 juni is de uitslagdag. Dan weten wie gezakt en geslaagd zijn. De eerste groep wordt als 
eerste gebeld vanaf 11:00 - 12:00 uur. Hopelijk is er met een herkansing nog wat te verbeteren. Soms is 
het voor je vervolgopleiding nodig om een bepaald gemiddelde te hebben en spreken we over 
herprofilering. Zowel bij herkansing als herprofilering telt het hoogst behaalde cijfer. Dit z.g.n. 2e tijdvak 
start op maandag 18 juni. Het is dus altijd verstandig om een onderdeel in het tweede tijdvak opnieuw te 
doen. Je kan jezelf alleen maar verbeteren; zeker als je het serieus doet! 

 
Cult-uur ‘pottenbakken’ 

 Voor het 3e jaar kwam ‘pottenbakker’ Camille Verbunt 
een gastles pottendraaien geven aan de leerlingen van klas 1. 
Het ziet er makkelijk uit, maar als je zelf achter de draaischijf 
zit…. De leerlingen hadden vooraf schetsen gemaakt van 
amuletten en talismannen en deze moesten nu 
getransformeerd worden naar een 3 dimensionale kleivorm. 
 
Fine art in klas 3 gaat driedimensionaal 

 Ook de derde klas werkt niet alleen in het platte vlak 
maar mocht zich buigen over een uitdagende driedimensionale 
opdracht. En dat leverde prachtige resultaten op. Jeroen 
Bosch zou er jaloers op worden. 



 

 
Klas 4 naar Parijs  
Vlak voor de meivakantie (wat lijkt dat alweer lang 
geleden) gingen de leerlingen van klas 4 naar 
Parijs. Een traditioneel reisje om hun 
schoolloopbaan op de TooropMavo op een 
gezellige manier af te sluiten. Ook al duurde de 
busrit erg lang, het was toch erg gezellig en 
iedereen heeft zich van zijn beste kant laten zien.  
 

 
ORGANISATIE  
 
Boeken inleveren  

 Alle leerlingen uit alle leerlagen (dus ook klas 4) dienen vrijdag 6 juli hun boeken in te leveren. Dit dient 
iedere leerling voor zichzelf te doen en kan niet op een ander moment. Indien een pakket onvolledig of 
beschadigd wordt ingeleverd, ontvangen de ouders hiervoor een rekening.  
 

Schoolfeest 13 juni?  

 Omdat we geen geschikte, betaalbare locatie hebben kunnen vinden, gaat dit schoolfeest helaas niet 
door. Er wordt nog gekeken of een schoolfeest in ons eigen gebouw tot de mogelijkheden behoort, maar 
dat wordt dan in ieder geval een andere datum. Mocht het helemaal niet doorgaan, dan zullen we het 
budget van dit schoolfeest gebruiken voor de afsluitende jaaractiviteiten en zullen we een gedeelte 
overhevelen naar volgend schooljaar zodat we dan meer armslag hebben. 

 
Oudernieuwsbrief digitaal 

 Deze nieuwsbrief is dit keer ook digitaal (per e-mail) verstuurd. Indien u deze niet ontvangen heeft, dan 
beschikken wij waarschijnlijk niet over uw juiste e-mailadres. Wilt u in dat geval een e-mail sturen naar 
administratie@detooropmavo.nl zodat dit aangepast kan worden in onze administratie. 

 
PERSONEEL & LEERLINGEN 
 
Formatie schooljaar 2018-2019  

 Wij zijn druk bezig om het personele plaatje voor volgend schooljaar op orde te krijgen. Er zijn wat 
mutaties en vervangingen. De heer van Daalen (docent wiskunde, natuurkunde en rekenen) heeft een 
betrekking elders aanvaard. Op dit moment loopt de sollicitatieprocedure om hier een kundige docent(e) 
voor terug te vinden. Mevrouw Wiersma gaat vlak voor de zomervakantie met zwangerschapsverlof en 
zien wij voor de Kerstvakantie niet voor de klas staan. Anneclaar Ferguson, een ervaren theaterdocent, 
gaat haar vervangen. Andere, kleinere wijzigingen proberen we intern op te vangen. 

Leerlingen  

 De pluim van deze maand gaat naar alle examenkandidaten. Zij hebben deze maand hard moeten leren 
en werken. Wat ons daarbij ook opviel was de professionaliteit van de kandidaten. Iedereen was elke 
keer keurig op tijd en goed voorbereid. Hopelijk is dat een voorbode van het resultaat. Woensdag 13 juni 
zullen we het weten.  

Martin van Zanten 
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