
 

                   Ouders Nr. 10, juni 2018 

Hierbij ontvangt u de 10e nieuwsbrief van dit schooljaar en de allerlaatste oudernieuwsbrief op papier. Zoals u 

weet gaan we met ingang van volgend schooljaar de nieuwsbrief per e-mail versturen.   

In deze nieuwsbrief treft u een terugblik aan van de activiteiten die reeds hebben plaatsgevonden en krijgt u 

informatie over de afronding van het huidige schooljaar. 

 

VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 

 

 3 juli  : Inhalen gemiste toetsen + Diploma-uitreiking (aanvang 19:30 uur) 

 4 juli  : Klas 3 herkansingsformulier inleveren (8:30 uur) 
   : Afronding schooljaar klas 1 en 2 (zie ook verderop in deze brief) 

 5 juli  : Herkansing klas 3 om 8:30 uur; afronding schooljaar klas 3 

 6 juli  : Boeken inleveren (zie schema) 

 13 juli   : Rapport ophalen. Klas 1 om 9:00 uur, 
     klas 2 om 10:00 uur en klas 3 om 11:00 uur 

ONDERWIJS 

 

Examen 2018  

 Woensdag 13 juni kwam er voor velen een einde aan de spanning. De uitslag van het 1e tijdvak werd 
bekend. 89 leerlingen (van de 101) liepen met een grote glimlach door de school. Proficiat!!!  
9 leerlingen hadden nog een kans(je) om met een herexamen te slagen en bij 6 leerlingen is dat gelukt. 

Met een slagingspercentage van 94% mogen we zeker tevreden zijn. (Al gun je natuurlijk iedereen een 

mooi resultaat en een diploma).  

Alle ouders van de geslaagde kandidaten treffen bij deze nieuwsbrief ook de uitnodiging voor de diploma-

uitreiking op dinsdagavond 3 juli aan. (Natuurlijk zijn deze avond de leerlingen die helaas niet geslaagd 

zijn ook van harte welkom). 

 

Schoolfeest 

 13 juni hadden we ook ons tweede schoolfeest met als thema 
‘Proud to be Fout’ en daar wisten de leerlingen en collega’s goed 
invulling aan te geven. Ook al kende de aanloop naar het schoolfeest de 
nodige hobbels (o.a. locatieproblemen), het feest zelf was er één om 
door een ringetje te halen. Het was super gezellig en volgens sommigen 
was dit het beste feest tot nu toe. Leuk om te horen.  
 

Uitslag Cito 1 en Cito 2 

 De ouders van de leerlingen uit klas 1 en 2 ontvangen bij deze brief ook de betreffende Cito-uitslag met 
daarbij een conclusie en/of een advies.  

 

LMC-Cup voor brugklassers in De Kuip 

 De TooropMavo ging dit jaar met een meisjes- en een jongensbrugklasteam naar De Kuip. (Een geweldig 
voetbalspektakel dat door het LMC georganiseerd was voor alle LMC-scholen). In twee verschillende 
competities werd er sportief maar ook fanatiek gestreden voor elk punt. En met resultaat. Beide teams 
van de TooropMavo wisten de finale te behalen en kwamen voor deze laatste wedstrijd met 
stadiongejuich de spelerstunnel uitlopen. Beide wedstijden eindigden onbeslist en een penaltyserie moest 
uitkomst bieden. De Toorop-spelers hadden stalen zenuwen en beide teams gingen met de 1e prijs naar 
huis. (Wat kan je dan opeens trots zijn). Complimenten voor de speelsters, spelers, coaches en 
begeleiders!!  



 

ORGANISATIE  

 

Boeken inleveren vrijdag 6 juli 

 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. Inleveren gaat 
volgens het volgende schema: klas 1 (9:00 – 9:45 uur), klas 2 (9:45 – 10:30 uur),  
klas 3 (10:30 – 11:15 uur) en klas 4 (11:15 tot 12:00 uur). 

 

WIS-Collect voor de ouders en Cashless voor de leerlingen  

 Vorige week donderdag hebben wij onze eerste e-mail en digitale factuur via WIS-Collect verstuurd naar 
alle ouders van onze nieuwe brugklasleerlingen met het verzoek om het bedrag voor de introductiedagen 
te voldoen. Hopelijk verloopt dit naar wens. Vanaf volgend schooljaar gaan alle betaalverzoeken naar de 
ouders (ouderbijdrage, cultuurreis, ski-reis, 7e vak enz.) via WIS-Collect.  

 Waar de ouders overgaan naar digitale facturatie, gaan de leerlingen met ingang van volgend schooljaar 
over naar Cashless betalen in de kantine. Alle leerlingen krijgen een ‘MIFARE’ schoolpas. Deze 
schoolpas kan opgewaardeerd worden zodat alle leerlingen cashless kunnen betalen in de kantine. 
Dezelfde pas kan ook gekoppeld worden aan een kluisje/locker zodat de leerlingen met één pas zowel 
kunnen betalen als toegang hebben tot hun kluisje/locker. 

 

Afronding schooljaar klas 1, 2 en 3 (de leerlingen ontvangen hiervoor ook een aparte brief) 

 Klas 1 sluit het eerste schooljaar af op woensdag 4 juli. Zij doen dat bij Freestyle Motion  
(Nikkelstraat 39, 3067 GR Rotterdam). Wij hebben daar vanaf 11:00 uur gereserveerd.   

 Klas 2 sluit, zoals gebruikelijk, het schooljaar af bij Outdoor Valley (Hoeksekade 141,  
 2661 JL Bergschenhoek). Op woensdag 4 juli volgen zij daar een uitdagend programma van  

 11:00 tot 12:30 uur. Oude kleren, een handdoek en schone kleren is een must, zo leert de ervaring.  

 De leerlingen van klas 3 hebben donderdagmiddag 5 juli hun afsluitende jaaractiviteit. Het is aan te raden 
om gemakkelijke en sportieve kleding te dragen (of mee te nemen), want zij gaan klimmen bij Fun Forest 
(Langepad 71, 3062 CJ Rotterdam). Start 12:00 uur. Als het echt mooi weer is kan er ook gezwommen 
worden in het water bij het Kralingse Bos.  

! Leerlingen gaan in principe zelfstandig naar de diverse locaties en dienen op tijd aanwezig te zijn. 
!! Bovengenoemde activiteiten, om het jaar op een leuke manier af te sluiten, zien wij als een onderdeel van ons 

onderwijsprogramma en hebben dus een verplicht karakter !! 

 

Vrijwilliger gezocht voor de kantine… 

 Mevrouw Da Conceicao, onze kantinebeheerster, heeft aangegeven met ingang van volgend schooljaar 
iets minder te willen gaan werken. Dit betekent dat de kantine op 2 maandagen per maand geen 
bezetting heeft. Indien er een ouder is die, op basis van een vrijwilligersvergoeding, het leuk vindt om op 
deze maandagen in onze kantine te werken dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. (Meer 
informatie over werkzaamheden en tijden kunnen dan ook verstrekt worden). 

 

Oudernieuwsbrief digitaal (herhaald bericht) 

 Deze nieuwsbrief is ook per e-mail verstuurd. Indien u deze niet ontvangen heeft, wilt u dan een  
e-mail sturen naar administratie@detooropmavo.nl zodat wij over uw juiste e-mailadres beschikken. 

 

PERSONEEL & LEERLINGEN 

 

Formatie schooljaar 2018-2019  

 Deze is in principe rond. Begin juni werden we nog wel verrast door de aankondiging dat mevrouw Koster 
(docent Nederlands) een baan dichter bij huis gevonden had. Gelukkig konden we met wat speurwerk 
snel een vervanger vinden. Zo komt mevrouw Slaats volgend schooljaar de sectie Nederlands 
versterken. Het laatste puzzelstukje werd gelegd met de heer Catijn. Hij neemt volgend 
jaar 4 uur natuurkunde en 2 uur rekenvaardigheden voor zijn rekening.  

 

Leerlingen  

De pluim van deze maand gaat naar de dames die mee geholpen hebben aan 
het super gave schoolfeest in The VIP-Room. Wat een volhoudsters zijn dat zeg 
en wat hebben ze veel voor elkaar gekregen. Hetzelfde geldt voor Marijn en 
Larissa uit klas 4. Zij waren de initiatiefnemers van een gezellige en originele 
‘kolderdag’. Zij hebben aangetoond dat dit  in een prima sfeer kan verlopen. 
 

Tot slot wil ik u bedanken voor de fijne samenwerking dit schooljaar en wens ik u allen een fijne vakantie.  

Martin van Zanten 

mailto:administratie@detooropmavo.nl

