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                           Nummer 1, september 2018 

 
Hierbij ontvangt u de eerste oudernieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019.  
In onze nieuwsbrieven treft u informatie aan over activiteiten die bij ons in de planning staan, maar leest u ook iets 
over de gebeurtenissen waar wij met trots op terugkijken. Daarnaast wordt u maandelijks geïnformeerd over de 
onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen op de TooropMavo. 
 
VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 

 

 4 oktober  : Laat je zien in het verkeer! 

 5 oktober   : Studiedag voor het personeel. Leerlingen zijn lesvrij. 

 10 oktober  : minirooster tot en met het 5e uur; dit i.v.m. een leerlingenbespreking. 

 19 oktober  : Cultuurdag in Delft voor alle leerlingen van klas 2. 

 22 – 26 okt. : Herfstvakantie  

 30 oktober  : Ouder-leerling-mentorgesprekken klas 1, 2 en 3 (aanmelden via website van 15 t/m 19 okt.) 

 31 oktober  : Examenkandidaten Theater naar de Schouwburg (19:30 uur; programma ‘Niets’) 

 31 okt. – 6 nov. : Schoolexamen leerlingen klas 4 
 
 
ONDERWIJS 
 
Terugblik Brugklaskamp   

 
 
 
 

 
 

 Super weer (met uitzondering van vrijdagochtend), een gevarieerd en uitdagend programma, super leuke 
leerlingen en leerlingbegeleiders uit klas 4 die van aanpakken wisten. Prima ingrediënten dus voor een zeer 
geslaagd brugklaskamp. 
 

Laat je zien in het verkeer !!!   

 In samenwerking met de ANWB houden we donderdag 4 oktober ’s ochtends vroeg een actie die gericht is 
op goede fietsverlichting. Nu de donkere en natte maanden weer voor de boeg staan is 
het belangrijker dan ooit dat onze kinderen gezien worden. We zitten bij deze actie niet 
in de bestraffende modus, maar willen juist de kinderen overtuigen van een goede 
verlichting. In november willen we deze actie herhalen. 

 
Taal- en Rekenkaart  

 Alle leerlingen uit klas 1 en 2 hebben via de mentor een Taal- en Rekenkaart ontvangen. 
Een handig hulpmiddel dat ze bijna bij alle vakken kunnen gebruiken. Ook voor de 
ouders een nuttig overzicht als zij hun zoon of dochter een keer willen helpen met het 
huiswerk. (Voor leerlingen uit klas 3 en 4 is deze kaart op aanvraag beschikbaar).   
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Plus-Programma’s op de TooropMavo   

 Met uitzondering van het Plus-Programma Theater gaan volgende week alle Plus-Programma’s van start. 
Sport-Plus voor klas 1, Sport-Plus voor klas 2, Sport-Plus voor de bovenbouw, Techniek voor klas 1 & 2, 
Spaans voor klas 1 t/m 4 en Beeldend-Plus (Het Atelier) voor klas 1 t/m 4. Bij de Sport-Plus programma’s 
wordt er voor bepaalde onderdelen een kleine bijdrage gevraagd. Voor vragen over de Plus-Programma’s 
kunt u terecht bij: dhr. Van Leeuwen (Sport), mevr. Krul (Techniek), mevrouw Peña (Spaans) en dhr. Baar 
(Het Atelier). Met ingang van 1 november start het Plus-Programma Theater voor klas 4 (o.l.v. mevr. 
Ferguson). Voor klas 2 en 3 start dit programma direct na de Kerstvakantie want dan is mevrouw Wiersma 
weer terug. 
 

Leesproject voor leerjaar 1 en 2 !   

 Om het lezen te bevorderen, hebben we in klas 1 en 2 een leesproject. Dit houdt in dat alle leerlingen iedere 
dag verplicht een leesboek bij zich hebben. Niet alleen bij het vak Nederlands krijgen zij tijd om uit dit boek te 
lezen, ook tijdens de ‘verloren-momenten’ kunnen zij hieruit lezen. Bijvoorbeeld als zij eerder klaar zijn met 
een toets, als zij hun huiswerk al af hebben in de les of in sommige gevallen tijdens een tussenuur of het 
mentoruur. Als een boek uit is mag de leerling bij het vak Nederlands een samenvatting geven van het boek 
om andere leerlingen te enthousiasmeren dit boek te lezen. Een boek hoeft natuurlijk niet altijd gekocht te 
worden, maar kan ook geleend worden in een bibliotheek; het lidmaatschap is gratis. 
 

Studiebegeleidingsklas op woensdagmiddag 

 Vanaf 3 oktober gaat onze studiebegeleidingsklas weer van start. Leerlingen die voor een vak extra 
ondersteuning of uitleg wensen, kunnen iedere woensdag om 15:00 uur terecht in lokaal 105. Zo’n zes 
collega’s (docenten en stagiaires) kunnen vanuit verschillende disciplines vragen beantwoorden en zorgen 
voor deskundige begeleiding. Deelname aan de studiebegeleidingsklas vindt plaats op vrijwillige basis. De 
docent, de mentor of u als ouder kan wel het advies geven om van deze mogelijkheid gebruik te maken.  

 
ORGANISATIE  
 
Klankbordgroep + oudergeleding  

 Sinds enige jaren kent de TooropMavo een actieve ‘klankbordgroep’. Deze klankbordgroep bestaat uit 
enkele leerlingen van de leerlingenraad, ouders en medewerkers van de school. De groep komt drie keer per 
jaar bij elkaar om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar onderwijskundige en organisatorische 
zaken. Ook dit schooljaar willen we weer van elkaars inzichten gebruik maken. Een oproep tijdens de 
kennismakingsavonden heeft al enkele reacties opgeleverd, maar versterking van ouders vanuit het eerste 
leerjaar is zeker nog wenselijk. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan verneem ik dat graag.  

 
Schoolgids schooljaar 2018-2019 

 Op de kennismakingsavonden hebben we vrijwel alle ouders onze 
schoolgids 2018-2019 kunnen overhandigen. In deze schoolgids treft u o.a. 
de jaarplanning, de overgangsnormen en belangrijke contactgegevens aan. 
Een digitale versie van de schoolgids vindt u op onze website bij de button 
‘school’ en bij het icoontje ‘downloads’ helemaal onderaan de startpagina. 
  

PERSONEEL en leerlingen 
 
Personeel  

 Op mevrouw Wezelman na (zij kon pas twee weken later starten), zijn we 
met een complete bezetting goed en gezond gestart. Ook mochten wij bij aanvang weer enkele enthousiaste 
stagiaires verwelkomen. Merel bij geschiedenis, Amal bij Nederlands, Gokden bij economie en Tommy en 
Danny bij lichamelijke opvoeding. Met ingang van 10 oktober gaat mevrouw Meesters (aardrijkskunde en 
geschiedenis) met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door mevrouw Kanhai, mevrouw Pasman en 
de heer Catijn. (Zij werken alle drie al op de TooropMavo, dus voor de meeste leerlingen zijn zij bekend).  
 

Leerlingen  

 Net als de afgelopen jaren ontvangen wij (de directie) weer met veel plezier de ‘jarigen van de week’ op 
maandagochtend het eerste uur. De leerlingen krijgen hiervoor per post een uitnodiging. Gezien de leuke 
verhalen en enthousiaste gesprekken kunnen wij ons nog steeds geen betere start van de week wensen.  

 
 
Martin van Zanten 


