Ouders Nr. 5 januari 2019
Hierbij ontvangt u de vijfde oudernieuwsbrief van schooljaar 2018-2019.
In onze nieuwsbrieven treft u informatie aan over activiteiten die bij ons in de planning staan, maar leest u ook
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)















29 januari
4 februari
5 februari
9 februari
12 februari
15 februari
19 februari
20 februari
21 februari
25 feb – 1 mrt
4 mrt – 15 mrt
5 maart
6 maart
8 maart

: Minirooster. Na het minirooster worden gemiste toetsen ingehaald.
: Organisatiedag (resultaatbesprekingen). Leerlingen zijn lesvrij.
: Rapportage voor klas 1, 2, 3 en 4
: Open Dag van 11:00 tot 15:00 uur
: Ouder-Leerling-Mentorgesprekken
: Warme truiendag (de kachel staat die dag een paar graden lager)
: Bijeenkomst Klankbordgroep (17:00 – 19:00 uur)
: Tweede lesjesmiddag groep 8
: Examenkandidaten fine Art en media Design naar het Gemeentemuseum in Den Haag
: Voorjaarsvakantie
: Rekentoets 2F (of 3F) leerlingen klas 3 en 4
: Pakketkeuze-avond klas 1 en 2 + informatie over de ski-reis in klas 2
: Pakketkeuze-avond klas 3 + informatie over de cultuurreis in klas 3
: NL-Doet voor leerlingen klas 1

ONDERWIJS
TooropMavo wederom beoordeeld als Excellente School
 Maandag 21 januari ontving de TooropMavo, uit handen van de
inspecteur-generaal van het PO&VO, wederom het predicaat
Excellente School. Het predicaat is geldig van 2019 t/m 2021 en
daarmee is de TooropMavo 10 jaar lang op rij een Excellente School.
Een unicum en een prestatie waar we met elkaar (leerlingen, ouders
en het team) trots op mogen zijn. De jury was onder de indruk van de
wijze waarop de school het brede aanbod van creatieve vakken inzet
om leerlingen te helpen bij hun persoonsvorming, welbevinden en
aansluiting op het vervolgonderwijs. “De TooropMavo kan daarbij
dienen als voorbeeld voor andere scholen” aldus de jury. Mooie
woorden die nog wel even nagalmen; toch schakelden we weer
redelijk snel over op de orde van de dag. We zaten namelijk midden
in een toetsweek. En dat we allemaal gewoon ons best moeten blijven doen werd ook duidelijk. Het krijgen
van een predicaat betekent namelijk nog niet dat alles altijd foutloos verloopt.
BHV-training voor medewerkers en inhalen van gemiste toetsen
 Op dinsdag 29 januari draaien wij op school een minirooster; alle lessen duren die dag 45 minuten. (Voor de
lestijden, zie bladzijde 13 van onze schoolgids). Voor alle leerlingen eindigen de lessen die dag om
11:40 uur. Dat geeft ons de ruimte om met een groot aantal collega’s deel te nemen aan de herhalingstraining BHV. Voor de leerlingen biedt het de ruimte om gemiste toetsen uit de toetsweek of de SE-week in
te halen. Maandag wordt het schema voor de inhaaltoetsen op het mededelingenbord gepubliceerd.
Ouder-leerling-mentorgesprekken (12 februari)
 Dinsdag 12 februari zijn de ouder-leerling-mentorgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats naar
aanleiding van de behaalde resultaten. Een belangrijk ijkpunt, want op basis van deze gegevens proberen
we met elkaar het onderwijsperspectief van de leerling in kaart te brengen. Verwachten wij een soepele
doorstroom naar het volgende leerjaar, moet er een schepje bovenop of is er mogelijk sprake van een op- of
afstroom scenario? Belangrijke zaken om met elkaar te bespreken. In sommige gevallen zal de mentor
contact opnemen om de noodzaak van het gesprek te verhelderen en om een gesprek in te plannen. Vanaf
dinsdag 5 februari tot en met vrijdag 8 februari kunt u, met uw zoon/dochter, zelf een gesprek inplannen via
onze website. Hoe eerder u zich aanmeldt, hoe meer tijdstippen er beschikbaar zijn.

Social X-mas 2018 “Plastic Soup Foundation”
 Wij kijken terug op een mooi proces van bewustwording en op een zeer geslaagde
Social X-mas. Dinsdag 12 februari gaan wij de opbrengst, waar de leerlingen zo
hun best voor hebben gedaan, overhandigen aan een vertegenwoordiger van de
Plastic Soup Foundation. Zoals u weet, wordt onze donatie gebruikt om een
lespakket te ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs, zodat milieubewustheid
nog breder weggezet kan worden. Het meeste geld hebben we inmiddels binnen, maar….. we hebben nog
niet alle bedragen uit de bovenbouw ontvangen. Het zou fijn zijn als dat uiterlijk 5 februari gerealiseerd is.
ORGANISATIE
Nieuw rooster met ingang van 28 januari
 Op maandag 28 januari start onze tweede periode van dit schooljaar. Voor sommige leerlingen betekent dit
een vakwissel. (Bijvoorbeeld een extra uur L.O. in klas 2 in plaats van een uur rekenvaardigheden; of
andersom). Voor anderen kan het een docentwissel betekenen. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het
rooster; vandaar dat er op 28 januari voor iedereen een nieuw rooster van kracht is. Kijk dus goed in
Magister.
Wijzigingen bij ‘te laat’, ‘ongeoorloofd absent’ en ‘verwijderd’
 Niet het leukste stukje van de nieuwsbrief, maar wel goed om te weten. Binnen het team hebben we
namelijk nog eens gekeken naar de consequenties van bovengenoemde punten. Zowel vanuit
organisatorisch als vanuit pedagogisch oogpunt hebben wij besloten wat aanpassingen door te voeren.
Deze gaan in bij de start van de tweede periode (dus per 28 januari 2019). In hoofdlijnen zijn de wijzigingen:
- Bij de 1e keer ‘te laat zonder reden’ dient de leerling zich de volgende dag om 7:45 uur te melden bij de
conciërge. (Indien dit niet gebeurt, meldt de leerling zich de eerst komende twee lesdagen om 7:45 uur);
- Een uur ‘ongeoorloofd absent’ dient op de eerst volgende dinsdagmiddag ingehaald te worden. De
leerling dient te werken aan het gemiste vak (of dient ander schoolwerk bij zich te hebben waarmee
hij/zij dit uur nuttig kan invullen);
- Als een leerling uit de les ‘verwijderd’ wordt, dient hij/zij een verwijderingsformulier in te vullen. Aan het
einde van de les gaat de leerling met de betreffende docent in gesprek en ligt de nadruk op het herstel
van de samenwerking. Afhankelijk van het voorval wordt er door de docent ook een passende maatregel
bepaald. (Deze dient zo mogelijk nog dezelfde dag uitgevoerd te worden). Het is aan de docent om te
bepalen of opschaling nodig is.
Open Dag op 9 februari
 Zaterdag 9 februari heeft de TooropMavo haar jaarlijkse Open Dag. Net als voorgaande jaren worden we
hierbij weer goed geholpen door veel enthousiaste leerlingen. Sommigen helpen bij de presentatie van een
vak, anderen hebben zich opgegeven om bezoekers rond te leiden en er zijn ook een paar leerlingen die
helpen in de keuken en bij de catering. Alle leerlingen hebben zich hiervoor vooraf opgegeven.
Vrijdagmiddag 8 februari vindt er nog een briefing plaats en krijgen de leerlingen een Toorop t-shirt in
bruikleen.
PERSONEEL en leerlingen
Personeel
 Vanaf 5 februari is mevrouw Meesters weer terug van zwangerschapsverlof. Zij zal de lessen aardrijkskunde
van 1A, 1D en 2D plus de lessen geschiedenis van 2 A/B, 2C en een cluster in klas 3 weer overnemen. We
bedanken haar vervangers voor het gedane werk en we wensen mevrouw Meesters natuurlijk weer veel
plezier.
Leerlingen
 Een groot compliment voor onze examenkandidaten uit 2018!!!!
Niet alleen omdat zij bijna allemaal aanwezig waren op de
terugkommiddag op 11 januari, maar vooral omdat een groepje
leerlingen al eerder op de dag aanwezig was om voorlichting te
geven over hun vervolgopleiding. Voor onze huidige leerlingen
in klas 4 bijzonder nuttige informatie om te komen tot een
goede keuze. Uiterlijk 1 april moeten zij ingeschreven staan bij
een vervolgopleiding.
.
Martin Zanten

