
 

                           Ouders Nr. 7       maart 2019 
Hierbij ontvangt u de zevende oudernieuwsbrief van dit schooljaar. 

In deze nieuwsbrief 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 met deze maandelijkse brief 

geïnformeerd over de onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen op de TooropMavo. 

 

VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 

 

 3 april – 9 april : Schoolexamens voor leerlingen klas 4 

 10 april  : Inhalen gemiste schoolexamens voor leerlingen klas 4 

 12 april  : Inleveren herkansingsformulier schoolexamen, leerlingen klas 4 

 15 april  : Herkansing schoolexamen klas 4 

 16 april  : Finale Toorop’s got Talent (19:00 – 21:30 uur) 

 17 april  : Aftekenen cijferlijst bij de mentor en examenfoto klas 4 

 18 en 19 april : Examenkandidaten met compleet dossier naar Parijs 

 19 april  : Deadline inleveren pakketkeuze-formulier  

 22 april – 3 mei : Meivakantie 

 9 mei  : Start Centraal Examen, leerlingen klas 4 
 

ONDERWIJS 

 

Eenakterfestival #EAF 2019 

 Natuurlijk waren we weer van de partij. Extra 
bijzonder, omdat het dit jaar voor het eerst 
onderdeel was van het PTA en dus meetelt 
voor het examen. Een energievol stuk 
waarvan “Niets”, “Iets” werd gemaakt. Sterke    

monologen werden afgewisseld 
met karaktervolspel, waarbij de 
(Ikea-)krukjes door de lucht vlogen. 
De regie, in handen van mevrouw 
Ferguson en mevrouw Wiersma, 
heeft er een prachtig geheel van gemaakt. Compliment aan allen. Ook de andere scholen wisten er 
iets moois of bijzonders van te maken. De prijsuitreiking op vrijdagavond was dan ook reuze 
spannend. Maar…. de TooropMavo ontving de prijs voor beste ensemble, eindigde overal op een 
tweede plaats en Suus Metselaar ontving een nominatie voor beste spelprestatie. We konden dus 
trots en tevreden naar huis.  
 

Skireizigers en thuisblijvers 

 Driekwart van de tweedeklassers kan terugzien op een geslaagde ski-
reis en de begeleidende collega’s op een positieve en leuke groep 
leerlingen. De thuisblijvers kregen een ander programma aangeboden, 
waarbij de Tech Mission in de Onderzeebootloods wel een bijzondere 
ervaring was. De reis ernaartoe in de watertaxi (met harde wind) gaf 
nog een extra dimensie. Zo hadden ze allemaal wat te vertellen aan 
elkaar in de week daarna. 

 
Leerlingen klas 4 Beeldend 

In slechts twee dagen hebben de leerlingen van 
klas 4 met Tekenen en/of Media Design gewerkt 
aan hun Centraal Praktisch Examen. Hard werken, 
want de klok tikt door. Maar net zoals we zagen bij 
het Eenakterfestival werkt de energie van de een 
aanstekelijk op de ander en kunnen we met zijn 
allen weer trots zijn op de resultaten.    
 

 

 

 



 

 

ORGANISATIE  

 

Finale Toorop’s got Talent 

 Op dinsdag 16 april is de talentenpresentatie van onze school. Het belooft weer een mooie en spannende 
avond te worden, waar we u van harte voor uitnodigen. De avond begint om 19.00 uur en kaartjes zijn te 
koop bij de docenten Theater en via de administratie. Een kaartje kost €2,- incl. een consumptie. 

 

Brief afronding schooljaar. 

 Bij het rooster van de laatste S.E. week is ook de informatie over de afronding van het schooljaar 
toegevoegd. Deze informatie is terug te vinden op de openingspagina van onze site. Lees samen met uw 
zoon/dochter deze informatie goed door, want er staan zeer belangrijke data en afspraken in. Hopelijk kijken 
we met een tevreden glimlach naar onze kinderen op de diploma-uitreiking op 2 juli. 

 

Pakketkeuze- en informatieavonden voor klas 1, 2 en 3!  

 Begin maart is de informatieavond geweest over de pakketkeuzes voor het volgende schooljaar. Als u deze 
informatie heeft gemist, kunt u dit op onze website terugvinden. We merken dat de pakketkeuzes nu 
gemaakt worden en ook daadwerkelijk worden ingeleverd. De deadline voor het inleveren van deze 
formulieren staat op 19 april. 
 

Aanmeldingen schooljaar 2019-2020 

 Weer mochten we ons in een grote belangstelling verheugen. Evenals vorig jaar hebben zich meer 
leerlingen voor het MAVO/HAVO-segment aangemeld dan we kunnen plaatsen. Loting zal dan ook moeten 
uitwijzen of en welke leerlingen we moeten teleurstellen. Maar we kunnen ons weer verheugen op meer dan 
100 blije gezichten. 
 

Goede vrijdag is dit jaar gewoon een schooldag 

 Bij sommigen lijkt er een misverstand te bestaan, maar… vrijdag 19 april ‘Goede vrijdag’ is geen officiële 
vrije dag en is dit jaar gewoon een schooldag. Zo staat het ook in onze jaarplanning; zowel in de schoolgids 
als op de website. Vrijdag 12 april zijn sommige leerlingen wel een uurtje eerder uit, want dan stoppen de 
lessen na het 4e uur. Wij hebben dan een personeelsactiviteit als ‘energizer’ voor de laatste periode.  
 

PERSONEEL en leerlingen 

 

Personeel  

 Na een gezonde start van 2019, worden we deze weken geplaagd door zieke collega’s. De meeste collega’s 
zijn met enkele dagen alweer terug, maar bij mevrouw Schaeffer duurt het wat langer. Naast onze zorg voor 
mevrouw Schaeffer ging onze eerste zorg uit naar de examenklassen. We hebben het gelukkig kunnen 
opvangen met de collega’s. We hopen dat we zo snel mogelijk duidelijkheid hebben en dan ook weer de 
andere klassen hun lessen kunnen laten vervolgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen 

 Een gevoel van trots blijft toch bijzonder. En deze maand kwam dat gevoel best vaak voor. Als je 
complimenten krijgt van anderen over onze leerlingen tijdens de ski-reis; als je zo’n indrukwekkende 
prestatie ziet op het toneel, als SportPlus-leerlingen zich inzetten voor het goede doel of als je leerlingen 
geconcentreerd en enthousiast een proefje ziet doen. Dat is toch geweldig en daar doen we het graag voor. 

 

 

Martin van Zanten 

 


