
 

                             Ouders Nr. 10        juni 2019 
 

Hierbij ontvangt u al weer de tiende en allerlaatste 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.  

 

VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 

 

 1 t/m 5 juli  : Toetsweek klas 1 en 2  + SE-week voor klas 3 

 2 juli   : Diploma-uitreiking 

 9 juli   : Inhalen van gemiste toetsen en SE-onderdelen (volgens rooster) 

 10 juli  : Inleveren herkansingsformulieren leerlingen klas 3 (8:30 uur!!) 
     Sportieve en gezellige jaarafsluiting van leerjaar 1 en 2   

 11 juli  : Herkansingen voor leerjaar 3 (aanvang 8:30 uur) 
     Aansluitend een sportieve en gezellige jaarafsluiting van leerjaar 3 

 16 juli   : Boeken inleveren volgens het rooster (zie verderop in deze nieuwsbrief) 

 19 juli  : Rapportuitreiking per leerlaag (zie verderop in deze nieuwsbrief) 

 20 juli  : Start zomervakantie 
 

ONDERWIJS 

 

Examen 2019 

 Vanochtend kregen we de uitslag van het 2e tijdvak binnen. Na de eerste ronde was het resultaat al 91 
procent en dat is nu verbeterd naar een prachtig resultaat van 95% Proficiat allemaal !!!!! Dinsdag 2 juli is de 
diploma-uitreiking (u heeft hier als het goed is een uitnodiging voor ontvangen). Natuurlijk zijn de leerlingen 
die helaas niet geslaagd zijn deze avond ook van harte welkom.  

 

Shakespeare Night op de TooropMavo  

 Een primeur! Op een warme zomeravond lieten de theaterklassen M3 hun 
kunsten zien. Wat een drama! Mooi te zien welke leerlingen het podium 
bevolkten en weer eens andere kwaliteiten naar voren brachten en een 
kwetsbare kant lieten zien. Leer je kinderen kennen! Het warme applaus 
paste volledig bij deze presentaties.  

 

Verder was er deze maand nog: 

 Een hockeyfinale in Amsterdam, veelzijdig tekenen, een Cultuurreis naar Duitsland (klas 3), De LMC-cup 
voor leerlingen van klas 1 en een Cultuurdag voor de leerlingen van klas 2. Voor mooie, leuke beelden 
hiervan verwijzen we u naar onze website en onze facebook-pagina. 

 

Uit de klankbordgroep  

 Dinsdag 18 juni was de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep. We hebben gesproken over de 
ontwikkelingen in het onderwijs en de invulling daarvan op de TooropMavo. (leerdoelen, leeractiviteiten, 
aanpassingen in het PTA, het Bèta Challenge Project, enz.). Het schoolplan en de nieuwe schoolgids zijn in 
conceptvorm ter goedkeuring afgegeven en we hebben gesproken over de schoolfeesten en de 
ouderbijdrage. Deze laatste gaat iets omhoog en wordt met € 150,- per leerling per schooljaar wat meer 
‘marktconform’. Een aandachtspuntje op onderwijskundig gebied is de toetsdruk en met name de stapeling 
van toetsen in sommige weken. Verder hebben we afscheid genomen van enkele, zeer trouwe ouders, 
omdat hun dochters de school met een keurig diploma gaat verlaten.  

 

ORGANISATIE  

 

Boeken inleveren dinsdag 16 juli 

 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. 
Inleveren gaat volgens het volgende schema: klas 1 (9:00 – 9:45 uur), klas 2 (9:45 – 10:30 uur),  
klas 3 (10:30 – 11:15 uur) en klas 4 (11:15 tot 12:00 uur).  

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fvmbo.osgs.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F5%2F2018%2F03%2Fboeken-inleveren-273x300.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fvmbo.osgs.nl%2Fagenda%2Fboeken-inleveren%2F&docid=_z65EemGNe6bRM&tbnid=nDIATMRj_K6lsM%3A&vet=10ahUKEwjd9KzRroTjAhUd5KYKHS4SCKQQMwhXKBEwEQ..i&w=273&h=300&bih=967&biw=1920&q=boeken%20inleveren&ved=0ahUKEwjd9KzRroTjAhUd5KYKHS4SCKQQMwhXKBEwEQ&iact=mrc&uact=8


 

Afronding schooljaar klas 1, 2 en 3 (de leerlingen ontvangen hiervoor ook een aparte brief) 

 Klas 1 sluit het eerste schooljaar af op woensdag 10 juli. Zij doen dat bij Freestyle Motion  
(Nikkelstraat 39, 3067 GR Rotterdam). Wij hebben daar van 11:00 tot 12.30 uur gereserveerd.   

 Klas 2 sluit, zoals gebruikelijk, het schooljaar af bij Outdoor Valley (Hoeksekade 141,  
 2661 JL Bergschenhoek). Op woensdag 10 juli volgen zij daar een uitdagend programma van  

 12:00 tot 13:30 uur. Oude kleren, een handdoek en schone kleren is een must, zo leert de ervaring.  

 De leerlingen van klas 3 hebben donderdmiddag 11 juli hun afsluitende jaaractiviteit. Het is aan te raden om 
gemakkelijke en sportieve kleding te dragen (of mee te nemen), want zij gaan klimmen bij Fun Forest 
(Langepad 71, 3062 CJ Rotterdam). Zij verzamelen om 12:30 uur op de grasweide. (Bij mooi weer kan daar 
ook gezwommen worden). Klas 3 A en B klimmen om 14:00 uur en klas 3 C en D om 14:30 uur. 

         ! Leerlingen gaan in principe zelfstandig naar de diverse locaties en dienen op tijd aanwezig te zijn. 

         !! Bovengenoemde activiteiten, om het jaar op een leuke manier af te sluiten, zien wij als een onderdeel van ons onderwijsprogramma       

         en hebben dus een verplicht karakter !! 

 

Rapportuitreiking vrijdag 19 juli 

 De leerlingen van klas 1 worden vrijdag 19 juli om 9:30 uur op school verwacht, de leerlingen van klas 2 om 
10:30 uur en de leerlingen van klas 3 om 11:30 uur. We kijken kort terug op het afgelopen schooljaar en we 
gaan hopelijk met mooie resultaten genieten van een welverdiende zomervakantie. 

 

PERSONEEL en leerlingen 

 

Personeel  

 We hebben de formatie voor volgend schooljaar in principe rond. Mevrouw Van Dam komt de 
wiskundesectie versterken en mevrouw Kaya komt volgend jaar Duits geven in de onderbouw.   

 

Het was mooi. 

 “Hoe lang moet je nog?” Toen deze vraag mij steeds vaker 
gesteld werd, wist ik: ”Ik ben ouder dan ik mij voel”. In 
december jongstleden heb ik mijn pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt en aan het eind van dit schooljaar zal ik daadwerkelijk 
vertrekken. Ik zal met zeer veel plezier terugkijken op veertig 
jaar in het Rotterdamse onderwijs. Ik heb het geweldig naar 
mijn zin gehad. Ik heb meer dan 4000 kinderen leren kennen. 
Sommigen van hen zijn nu ouder van leerlingen of collega hier 
op de Toorop . Ik heb kinderen ontmoet van allerlei 
verschillende nationaliteiten, uit verschillende milieus, met 
verschillende karakters. De een nog aardiger dan de ander. Ik 
heb met hen lief en leef gedeeld. Dat leed was moeilijker onder 
woorden te brengen en dan was gewoon even stil zitten, de tijd 
nemen ook een ‘gesprek’. De ruimte om even te zitten, je rust 
nemen, je lief en je leed te overdenken, is mijn cadeau aan de leerlingen. Bij een bezoek aan de school kunt 
u zien wat ik bedoel.  
Ik ben de kinderen dankbaar voor het levenselixer dat zij voor mij waren. Zij hielden mij jong en hebben er 

tot op de dag van vandaag voor gezorgd dat ik mij nooit hoefde af te vragen hoe lang ik nog ‘moest’.  

Als ouders van deze geweldige kinderen wil ik dan ook u bedanken. Dankzij u hebben uw kinderen zich aan 

mij voorgesteld zoals ik ze zal herinneren: ontwapenend, vriendelijk en open-minded.  

Ik wens u en vooral uw prachtkinderen een goede toekomst.   Vriendelijke groet, Willibrord Baar 

Mocht u nieuwsgierig zijn naar mijn dagbesteding hierna; www.beatlesinblack.com en 

www.lunetaandesnel.com zullen de komende jaren een inkijkje geven in mijn activiteiten. 

 

Leerlingen 

 Natuurlijk zijn er ook deze maand weer genoeg complimenten te vergeven, maar in deze laatste brief willen 
we graag een aanmoediging geven. Een aanmoediging aan de leerlingen om het schooljaar zo succesvol 
mogelijk af te sluiten. Er komt namelijk nog een spannende toetsweek aan die voor een groot aantal 
leerlingen nog bepalend kan zijn. Het liefst zien wij al onze leerlingen volgend schooljaar in een klas hoger 
terug. Nog even ‘volle bak’ dus en daarna genieten van een welverdiende vakantie! 
 

Tot slot wil ik u (alle ouders) namens het hele team van de TooropMavo bedanken voor het gestelde vertrouwen,  

de samenwerking en de medewerking. Onderwijs is en blijft namelijk een samenspel tussen drie partijen. 

 

Martin van Zanten 

 

http://www.beatlesinblack.com/
http://www.lunetaandesnel.com/

