
 

                  Ouders Nr. 2  oktober 2018 

 

Hierbij ontvangt u de tweede 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) 

 

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

 31 okt. – 6 nov. : Schoolexamen leerlingen klas 4 

 8 november : Inhalen gemiste SE-onderdelen klas 4 

 13 november : LMC-dag voor alle medewerkers (leerlingen zijn die dag les vrij) 

 14 november : 1e rapportage resultaten examenkandidaten 

 20 november : Overleg met de Klankbordgroep 

 22 november : Ouder-leerling-mentorgesprekken klas 4 (aanmelden via website van 12 t/m 16 nov.)  

 26 november : Studiedag ‘MBO in Beeld’ voor alle docenten (leerlingen zijn die dag les vrij) 

 5 december : Sinterklaasviering na het 2e lesuur (1e en 2e uur gewoon les) 

 11 december : Ouder-leerling-docentgesprekken (aanmelden via website van 3 t/m 7 dec.) 
 

ONDERWIJS 

 

Cultuurdag in Delft voor klas 2   

 Vrijdag 19 oktober zijn alle leerlingen van klas 2 
naar Delft geweest voor hun eerste Cultuurdag van dit 
schooljaar. Aan de hand van een programmaboekje met 
opdrachten hebben zij onderzoek gedaan naar het 
Cultureel Erfgoed van Delft. Zo werd er een bezoek 
gebracht aan: Het Prinsenhof, De Nieuwe Kerk, De Markt 
en de Blauwe Tulp. Ook maakten zij kennis met vier 
‘historische iconen’ uit Delft en werd er een boottochtje 
gemaakt. Een leuke, leerzame dag en daarbij hadden ze 
ook nog eens fantastisch weer.  
 

Ouder-leerling-mentorgesprekken en Ouder-leerling-docentgesprekken 

 In bovenstaande ‘vooruitblik’ komt u beide gesprekken tegen. Twee keer per schooljaar is er de gelegenheid 
om samen met uw zoon of dochter een gesprek te voeren met de mentor. Met name de algehele 
studievoortgang, de studiehouding en het welbevinden zijn dan vaak gespreksonderwerpen. Eén keer per 
schooljaar kunt u, samen met uw zoon of dochter intekenen op een gesprek met enkele vakdocenten. 
Tijdens dit gesprek kan dieper ingegaan worden op de leerstof van een vak, de opbrengsten en de vak 
gerelateerde leerstrategieën. Bij al deze gesprekken is de leerling natuurlijk ook actief aanwezig. Het zou 
mooi zijn als zij het gesprek kunnen openen met een hulpvraag en kunnen afronden met een samenvatting.  

 

En wat gebeurde er nog meer de afgelopen weken: 
Creatief in het Atelier, Coming out day, Waterskiën bij Sport Plus en Smartpool met 

een lesbrief voor Wiskunde en Natuurkunde 

 

 

 

 

 



 

Terugblik Jurybezoek Excellente School 2018 

 Dinsdag 2 oktober kreeg de TooropMavo bezoek van twee juryleden om ons excellentieprofiel op waarde te 
schatten. Zij voerden daarvoor gesprekken met medewerkers, leerlingen en ouders en zij bezochten diverse 
lessen. Na afloop gaven ze aan onder de indruk te zijn van de positieve sfeer op school. Ze moesten zich 
natuurlijk nog wel beraden of ons excellentieprofiel voldoende is/was voor een voordracht. Afwachten dus.  

 

Social X-mas 2018  “Plastic Soup Foundation”  

 Ieder jaar zetten alle leerlingen en medewerkers van de TooropMavo zich in 
voor een goed doel. De centrale actiedag hiervoor is de donderdag voor de Kerstvakantie. 
Dit jaar hebben we, mede in overleg met de leerlingenraad, gekozen om ons te richten op 
‘duurzaamheid’ en ‘milieubewustzijn’. Wat betekent die enorme plasticsoep voor onze 
toekomst? Wat kunnen we hier met elkaar (en op school) aandoen? Welke ecologische 
‘footprint’ laten wij na? Vragen en thema’s waar we natuurlijk ook in de diverse lessen aandacht aan 
besteden. Hoe we donderdag 20 december vorm gaan geven weten we nog niet precies. Het 
mooiste is als we zowel qua gedrag, als qua financiële opbrengst voor de “Plastic 
Soup Foundation” iets moois realiseren. Natuurlijk rekenen we daarbij ook op uw 
support. Op onze Facebookpagina is dan ook een link te vinden naar de Plastic 
Soup Foundation.  

 

ORGANISATIE  

 

LMC-dag 13 november en Studiedag 26 november 

 Dinsdag 13 november hebben alle medewerkers van het LMC-vo (het bestuur waaronder ook de 
TooropMavo ressorteert) een gezamenlijke organisatiedag. Wij volgen dan workshops, luisteren naar 
interessante sprekers en natuurlijk is er ook wat entertainment. Op deze dag zijn de alle LMC-scholen 
gesloten en zijn de leerlingen dus les vrij. 

 Maandag 26 november heeft de TooropMavo een studiedag. Deze dag benutten wij om nader kennis te 
maken met het vervolg onderwijs; het MBO. Door de jaren heen zijn daar zoveel nieuwe, interessante 
opleidingen bij gekomen dat ons ‘Beeld’ wel een update kan gebruiken. Dat is van belang als we met ons 
onderwijsaanbod op elkaar aan willen blijven sluiten en als we onze leerlingen goed willen begeleiden in hun 
keuzeproces voor het vervolgonderwijs. Ook deze dag hebben de leerlingen dus geen les.  

 

Communicatie  

 Indien u een vraag heeft, of er speelt wat met betrekking tot uw zoon of dochter waarover u meer wilt weten 
dan is de mentor daarvoor het eerste aanspreekpunt. Als daar het antwoord of de oplossing niet gevonden 
kan worden, komt de afdelingscoördinator (mevrouw Verhagen voor klas 1 en 2 en de heer Rijnders voor 
klas 3 en 4) in beeld. Deze volgorde voorkomt niet alleen dat alles direct bij de schoolleiding terecht komt, 
maar ook dat er intern een tijdrovende en omgekeerde volgorde doorlopen moet worden. 

 

Overleg Klankbordgroep  20 november  

 Inmiddels hebben voldoende ouders aangegeven kennis te willen maken met dit overlegorgaan en daar 
eventueel in te willen participeren. Dinsdagmiddag/avond 20 november staat het eerste overleg gepland. 
Leerlingen, ouders, medewerkers en directie buigen zich dan over onderwijskundige en organisatorische 
zaken op de TooropMavo. In de nieuwsbrief van november zullen wij u een terugkoppeling geven van dit 
eerste overleg.  
 

PERSONEEL en leerlingen 

 

Personeel  

 Mevrouw Lozica, docent theater in klas 2, wordt inmiddels (tijdelijk) vervangen door mevrouw Van Berge 
Henegouwen. Tijdelijk, omdat na de Kerstvakantie mevrouw Wiersma weer terugkomt van 
zwangerschapsverlof. In eerste instantie was het de bedoeling dat mevrouw Lozica de uren theater in klas 2 
tot de Kerstvakantie zou verzorgen, maar haar drukke werkzaamheden op het Vak College Hillegersberg 
maakte dat niet haalbaar.   
 

Leerlingen  

 Compliment van de maand gaat dit keer naar de leerlingen van klas 2. Zij hebben zich echt van hun beste 
kant laten zien tijdens de cultuurdag in Delft.  

 

Martin van Zanten 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://populationeducation.org/wp-content/uploads/2015/01/ecological_footprint_pic.jpg&imgrefurl=https://populationeducation.org/what-ecological-footprint/&docid=t21fBmt7Qr7ArM&tbnid=wYi0j0ckAWoySM:&vet=10ahUKEwijlYS_x6veAhVECewKHdJjAEAQMwiPAShDMEM..i&w=957&h=899&bih=1071&biw=2133&q=footprint&ved=0ahUKEwijlYS_x6veAhVECewKHdJjAEAQMwiPAShDMEM&iact=mrc&uact=8

