
 

                             Ouders Nr. 9          mei 2019 
 

Hierbij ontvangt u de negende, en één na laatste 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) 

 

 27 mei – 7 juni : Rekentoets 2F (of 3F) voor leerlingen klas 3 en 4 

 29 mei  : Schoolfeest bij “De Vrienden Live” 

 30 en 31 mei : Hemelvaart 

 10 juni   : 2e Pinksterdag 

 11 – 14 juni : CKV-week klas 3  Deze week is er een aangepast rooster voor klas 1 en 2 !!!! 

 12 juni   : Uitslag 1e tijdvak examenkandidaten 

 12 juni  : LMC-Cup-> voetbaltoernooi voor brugklassers in het Sparta Stadion “Het Kasteel” 

 17 -19  juni : C.E. 2e tijdvak 

 18 juni  : Overleg Klankbordgroep + kennismakingsavond nieuwe brugklasleerlingen 

 21 juni  : Cultuurdag klas 2 

 25 juni  : Shakespeare-night op de TooropMavo 

 28 juni  : Uitslag 2e tijdvak 
 

ONDERWIJS 

 

Shakespeare Night op de TooropMavo  

 Een primeur! In klas 3 zijn er momenteel twee theatergroepen. Beide groepen zullen op 25 juni ’s-avonds 
een voorstelling van Shakespeare ten tonele brengen. Hiervoor worden zowel ouders als collega’s 
uitgenodigd. De voorstellingen die gespeeld worden zijn: Midzomernachtsdroom en Romeo & Julia. Na 
slechts 12 repetities zijn wij al verbaasd over de eigenheid en het talent van onze leerlingen. Wij zien jullie 
graag 25 juni bij deze Shakespeare-battle!!  Inloop vanaf 19:00 uur, start om 19:30 uur, op de Toorop Mavo. 
Graag vooraf aanmelden bij mevrouw Wiersma mwiersma@detooropmavo.nl . 

 

Herkansing en Herprofilering  

 Woensdag 12 juni is de uitslagdag. Dan weten we wie er allemaal geslaagd zijn. De leerlingen die het (net) 
niet gehaald hebben, worden als eerste gebeld. Vermoedelijk tussen 11:00 - 12:00 uur. Hopelijk wordt het 
diploma dan met een herkansing alsnog bemachtigd. Overigens mogen alle kandidaten één vak herkansen. 
(dus ook als je al geslaagd bent; dan heet het herprofileren). Hiermee kan je je cijferlijst nog mooier maken. 
Slim, want sommige vervolgopleidingen kijken serieus naar je scores en naar het gemiddelde. Zowel bij 
herkansing als herprofilering telt het hoogst behaalde cijfer. Dit zogenoemde 2e tijdvak start op maandag  

 17 juni. We raden dan ook iedereen aan hier gebruik van te maken!!!! 
 

Wat gebeurde er nog meer deze maand: 

 

Cult-uur 

                            

                 

                    Natuurkunde 

       Speeddaten bij Duits 

                 

                           Pottenbakken 
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ORGANISATIE  

 

Schoolfeest woensdag 29 mei 

 Woensdagavond 29 mei (vanavond dus) hebben wij ons tweede schoolfeest. Het feest vindt plaats bij 
‘Vrienden Live’ aan de Oude Haven. Het feest begint om 20:30 uur en is om 00:30 uur afgelopen. Het thema 
van het feest is: “Strakker dan een Kakker”. De spelregels van het schoolfeest staan op onze website. De 
volgende dag treffen wij geen slapende gezichten aan op school, want donderdag is iedereen vrij.  
 

Boeken inleveren  

 Alle leerlingen uit alle leerlagen (dus ook klas 4) dienen dinsdagochtend 16 juli hun boeken in te leveren. Dit 
dient iedere leerling voor zichzelf te doen en kan niet op een ander moment. Indien een pakket onvolledig of 
beschadigd wordt ingeleverd, ontvangen de ouders hiervoor een rekening.  

 

PERSONEEL en leerlingen 

 

Oproep ‘Gezocht medewerker voor onze leerlingenkantine op maandag’ 

 Voor volgend schooljaar zijn wij op zoek naar een medewerker voor onze leerlingenkantine. Het gaat om het 
voorbereiden van de broodjes en om de verkoop in de 1e en 2e pauze. Deze structurele werkzaamheden 
vinden plaats op maandag van 8:30 tot 14:30 uur. (Op dinsdag t/m vrijdag is mevrouw Conceicao onze vaste 
kantinemedewerkster). Een kleine aanstelling behoort tot de mogelijkheden, maar ook een 
vrijwilligersconstructie of vergoeding is bespreekbaar. Mocht u dit leuk vinden of kent u iemand die dit leukt 
vindt, dan verzoek ik u een e-mail te sturen naar mvzanten@detooropmavo.nl.  

 

Personeel  

 Deze rubriek staat dit keer in het teken van ‘afscheid’. Zo hebben we dinsdag 14 mei 
afscheid genomen van John Oosterman, onze conciërge. Hoewel ,…. ondanks zijn 
pensioengerechtigde leeftijd zien we hem op woensdagochtend gewoon weer op 
school. Het weerhield ons er echter niet van om er een leuk feestje van te maken.  

 Mevrouw Wezelman (docente Duits) gaat volgend jaar op een school in Barendrecht 
werken en mevrouw Van Grinsven (docente wiskunde) werkt volgend schooljaar op de 
TheaterMavo (MT010). Voor beiden is het een overstap met veel perspectief; we 
begrijpen deze keuzen en wensen ze natuurlijk veel plezier . 

 Mevrouw Reijnen (onderwijskundig ict-coördinator) en de heer Baar (teamleider)nemen 
aan het einde van dit schooljaar ook afscheid van de TooropMavo. Zij hebben er allebei 
zeer veel onderwijsjaren opzitten en nemen hun pensioen op. 

 Het bovenstaande betekent nogal wat voor het team en voor de formatie van volgend 
schooljaar. We zijn dan ook druk bezig met sollicitatieprocedures. Maar gelukkig hebben 
we ook een aantal jonge collega’s die ruimte hebben voor extra lessen. Op die manier 
kunnen we ook het e.e.a. opvangen. 

 En……op het aanstaande vertrek van de heer Baar hebben we natuurlijk al eerder geanticipeerd. Eind april 
hebben we  hiervoor een selectieprocedure doorlopen. Mevrouw de Nekker wordt met ingang van  
1 augustus onze nieuwe teamleider. Zij beschikt over veel onderwijservaring en heeft daarbij diverse 

managementfuncties vervuld. Zij heeft er ontzettend veel zin in en wij zijn blij met haar komst. Welkom! 

 

Leerlingen 

 De complimenten gaan deze maand natuurlijk naar onze 
examenkandidaten. Wat hebben zij hard gewerkt. Hopelijk is er voor een 
ieder ook loon naar werken. Wat verder opviel was de discipline van deze 
groep examenkandidaten. Iedereen was elke keer keurig op tijd aanwezig. 
(dat hebben we ook weleens anders meegemaakt).   

 

       

      

     Martin van Zanten 
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