
 

                           Ouders Nr. 6  februari 2019 
 

Hierbij ontvangt u de zesde 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) 

 

 25 feb – 1 mrt : Voorjaarsvakantie 

 4 mrt – 15 mrt : Rekentoets 2F (of 3F) leerlingen klas 3 en 4 

 5 maart  : Pakketkeuze-avond klas 1 en 2 + informatie over de ski-reis in klas 2 

 6 maart  : Pakketkeuze-avond klas 3 + informatie over de cultuurreis in klas 3 

 13 mrt – 17 mrt : Ski-reis klas 2 (vertrek dinsdagmiddag 17:30 uur) 

 15 maart  : Bonusdag voor beter onderwijs (leerlingen zijn les vrij) 

 19 maart  : Eenakterfestival ‘leerlingen klas 4’ in theater Hofplein 

 21 en 22 maart : Centraal Praktijk Examen Beeldende vakken voor klas 4 

 3 apr – 9 apr : Schoolexamens voor leerlingen klas 4 

 10 april  : Inhalen gemiste schoolexamens voor leerlingen klas 4 

 12 april  : Inleveren herkansingsformulier voor het schoolexamen, leerlingen klas 4 

 15 april  : Herkansing schoolexamen klas 4 

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

 18 en 19 april : Examenkandidaten naar Parijs  
 

ONDERWIJS 

 

Uitreiking cheque aan de Plastic Soup Foundation 

 Wat een fantastisch bedrag hebben we met elkaar opgehaald voor de Plastic Soup Foundation. En wat was 
er dit keer een originele presentatie en ontknoping. Zo werden de verschillende opbrengsten per leerlaag 
onthuld en werd ook de opbrengst van de groentesoep-actie bekend. Samen vormden deze bedragen het 
eindbedrag. Mevrouw van Asbeck (PSF) was zeer onder de indruk en gaat ons geld gebruiken voor het 
ontwikkelen van interactieve lespakketten voor VO-scholieren. Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet. De 
leerlingen zijn hiervoor getrakteerd op een lekkere donut. 

Examenkandidaten geschiedenis bezoeken bunkercomplex 

 Vrijdag 15 februari zijn de leerlingen van de vierde klas voor geschiedenis op bezoek 
geweest in Bunkercomplex Park Overvoorde in Rijswijk. Ze werden verwelkomd door een 
zestal gidsen van Museum Bescherming Bevolking dat zich ten doel heeft gesteld de 
bunkers als erfgoed te bewaren voor latere generaties. Rondleidingen aan schoolklassen 
horen daar natuurlijk ook bij. De bunkers zijn gebouwd door de Duitse bezetters tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Het complex was vooral bedoeld om berichten van de geallieerden 
vanuit Engeland te onderscheppen. Er stond ook een enorme zendmast op het terrein. 
Vanaf 1952 deed het dienst als commandopost voor de Bescherming Bevolking (BB) 
tijdens de Koude Oorlog. De BB is inmiddels opgeheven, maar de commandopost is 
onaangetast gebleven en geeft dan ook een mooie inkijk in hoe het er destijds, in een tijd 
zonder computer, aan toe ging.  

 



 

Leerlingen klas 4 naar Gemeentemuseum in Den Haag  

 Op donderdag 21 februari zijn de vierdejaars leerlingen van fine Art en media Design naar het 
Gemeentemuseum in Den Haag geweest. Dit bezoek was ter voorbereiding op het Centraal Eindexamen 
Kunstvakken 2. Zowel bij het Gemeentemuseum als bij het CE gaat het namelijk om het thema ‘Identiteit’. 

 

Technologie & Toepassing op de TooropMavo 

 De TooropMavo zit momenteel in de oriëntatiefase om het vak Technologie & Toepassing aan te gaan 
bieden. Het vak kent zeven werelden (deelgebieden) en sluit daarmee aan bij vrijwel alle vakken. (Het is dus 
iets minder technisch dan de naam doet vermoeden). Bij T&T gaat het om vaardigheden als: onderzoeken, 
ontwikkelen, samenwerken, presenteren en staat het proces centraal. Het zou een mooie stap zijn op weg 
naar de 21-century  skills. De bedoeling is dat we hier volgend jaar een voorzichtige start mee gaan maken.  
 

Cambridge Engels   

 Een andere ontwikkeling speelt zich af bij het vak Engels. Om daar meer op niveau te kunnen differentiëren 
gaan we de leerlijn Cambridge Engels aanbieden. De leerlingen die hier aan deel (kunnen) nemen, sluiten af 
met het B2-certificaat (= internationaal erkend) en doen ook het CE-examen Engels. Volgend schooljaar 
starten we met deze leerlijn in klas 2. Cambridge Engels vervangt voor de betreffende leerlingen dan het 
reguliere vak Engels. Binnenkort wordt er in klas 1 een test afgenomen om het juiste niveau te bepalen. 
 

ORGANISATIE  

 

Bonusdag voor beter onderwijs  

 Op vrijdag 15 maart krijgen alle leerlingen van de TooropMavo een ‘bonusdag’. Zie het als een ludieke 
manier om hen te bedanken voor hun bijdrage aan een goede school met een excellentie profiel. Deze 
bonusdag valt tegelijk met de landelijke stakingsdag in het onderwijs. De bonden willen dat er meer geld in 
het onderwijs wordt geïnvesteerd zodat er beter onderwijs, een lagere werkdruk en een beter salaris 
gerealiseerd kan worden. Natuurlijk is de TooropMavo ook voor beter onderwijs. De collega’s kunnen kiezen 
om deel te nemen aan de staking of om de dag op school te besteden aan ontwikkeltijd voor beter onderwijs.   

 

Cashless betalen en contant betalen  

 De ervaring leert dat niet alle leerlingen betaaltegoed op hun pasje hebben staan, maar soms wel contant 
geld bij zich hebben. Om deze leerlingen ook in de gelegenheid te stellen om iets te kopen in de kantine, 
worden met ingang van 1 maart beide betaalwijzen toegestaan. Toch hopen we dat het betalen met de chip 
(het pasje) steeds gebruikelijker wordt.  

 

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

 Dinsdag 5 maart is er een informatieavond over de pakketkeuze voor de ouders en de leerlingen van klas 1 
(aanvang 19:00 uur) en klas 2 (aanvang 20:00 uur). Bij klas 2 wordt, na de voorlichting over de pakketkeuze, 
extra informatie verstrekt over de ski-reis. Op woensdag 6 maart is er een informatieavond voor de ouders 
en leerlingen van klas 3 (aanvang 19:30 uur). Het eerste gedeelte van deze avond gaat over de pakketkeuze 
en het tweede gedeelte over de cultuurreis naar Bonn/Köln. De betreffende brieven staan ook op onze 
website. Na afloop van de informatieavond verzoeken wij u deel te nemen aan een beknopt 
tevredenheidsonderzoek. 

 

PERSONEEL en leerlingen 

 

Personeel  

 Iedereen was afgelopen maand van de partij (ook al zat mevrouw Ferguson nog wel aan een eerder 
geplande vakantie vast). Hopelijk gebeuren er geen vervelende dingen in de voorjaarsvakantie en staat het 
gehele team op 4 maart weer paraat. 
 

Leerlingen  

 Deze maand gaat de pluim naar de hulpleerlingen op onze Open Dag. 
Wat hebben zij het fantastisch gedaan. Of het nu ging om het verzorgen 
van een rondleiding, het helpen bij een vak of de handjes laten 
wapperen in de keuken; alles gebeurde met een grote glimlach en heel 
professioneel. We hebben dan ook veel complimenten over onze 
leerlingen gehad van de bezoekende ouders. Wij zijn dus trots op onze 
ambassadeurs.         

 

Martin Zanten 

 


