Nummer 1, september 2019
Hierbij ontvangt u de eerste oudernieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020.
In onze nieuwsbrieven treft u informatie aan over activiteiten die bij ons in de planning staan, maar leest u ook
iets 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)









2 oktober
2 oktober
8 oktober
15 oktober
16 oktober
18 oktober
29 oktober
4 nov. – 8 nov.

: 1e klas naar het Generation Discover festival in Rotterdam Ahoy. (3e t/m 5e uur)
: Theaterbezoek ‘Age of rage’ (20:00 uur voor leerlingen klas 4 met theater in hun pakket)
: Minirooster in verband met een ontwikkelmiddag
: Minirooster in verband met leerlingenbesprekingen
: Minirooster in verband met leerlingenbesprekingen
: Cultuurdag voor leerlingen klas 2
: Ouder-leerling-mentorgesprekken klas 1, 2 en 3 (aanmelden via website van 14 t/m 18 okt.)
: Schoolexamen leerlingen klas 4

ONDERWIJS
Terugblik Brugklaskamp

 Vrolijke gezichten bij het vertrek EN vrolijke gezichten bij de terugkomst. Het brugklaskamp in Heino was
wederom een groot succes. Leerlingen en mentoren hebben elkaar via allerlei activiteiten op een gezellige
manier beter leren kennen. Ook dit jaar werden de mentoren/docenten bij hun begeleiding ondersteund door
een aantal leerlingen uit klas 4. Zij deelden na afloop hun ervaring als ‘assistent leiding’ in de
personeelskamer en….ook dat zorgde voor mooie verhalen en vrolijke gezichten.
Terugblik kennismakingsavonden
 10 en 11 september waren de kennismakingsavonden. Fijn om zo’n hoge mate van betrokkenheid te mogen
zien. Een goed begin van een studiejaar en van de gewenste samenwerking.
Leerlingen klas 1 naar ‘Generation Discover Festival”
 Op woensdag 2 oktober gaan de leerlingen uit de 1e klas naar het Generation Discover festival in Rotterdam
Ahoy. Ze ontdekken hier hoe wetenschap en technologie bijdragen aan hoe we in 2050 slimmer, schoner,
zuiniger en socialer samenleven. Meer informatie ontvangen de ouders per brief in Magister.
Minirooster / verkortrooster
 Conform de CAO-VO wordt er op de TooropMavo ook geïnvesteerd in ‘ontwikkeltijd’. Hiervoor hebben we
een aantal middagen per jaar gereserveerd. Daarnaast hebben we een aantal leerlingenbesprekingen of
resultaatbesprekingen gepland en staan er een paar gespreksronden met ouders op het programma. Om
hier op tijd mee te beginnen en om te voorkomen dat iedere keer het laatste uur uitvalt, vinden de lessen op
deze dagen plaats volgens een mini-/verkortrooster. De tijden vindt u op bladzijde 13 van onze schoolgids.
Ouder-Leerling-Mentorgesprekken
 Op 29 oktober vinden de Ouder-Leerling-Mentorgesprekken voor klas 1, 2 en 3 plaats. Tijdens deze
gesprekken wordt er gezamenlijk gekeken hoe het tot nu toe gaat op school. Wat gaat er goed en waar
kunnen we elkaar mogelijk beter helpen. De leerlingen mogen het gesprek openen en na afloop mogen zij
een samenvatting geven. U kunt zich vanaf 14 oktober opgeven voor het OLM-gesprek via onze website.
(27 november vinden de OLM-gesprekken voor klas 4 plaats). Begin december vinden de Ouder-LeerlingDocentgesprekken plaats, waarbij er gericht een gesprek aangevraagd kan worden met een vakdocent.

Plus-Programma’s op de TooropMavo
 Eind september, begin oktober starten de diverse Plus-Programma’s. Zo is er Sport-Plus voor klas 1
op maandagmiddag en Sport-Plus voor klas 2, 3 en 4 op woensdagmiddag. Techniek-Plus voor klas 1
en 2 is op maandagmiddag. Spaans is er voor alle leerlingen op woensdagmiddag en ook het Atelier
(Beeldend-Plus) is voor alle leerlingen en wordt donderdag gegeven. Theater-Plus heet dit jaar
‘Theater buiten de deur’ en vindt op wisselende momenten plaats. Leerlingen kunnen zich opgegeven
voor een plusprogramma via Magister of door zich rechtstreeks aan te melden bij de betreffende
docent. Een schema van alle plusprogramma’s hangt ook op het mededelingenbord.
Leesproject voor leerjaar 1 en 2 !
 Om het lezen te bevorderen, hebben we in klas 1 en 2 een leesproject. Dit houdt in dat alle leerlingen iedere
dag verplicht een leesboek bij zich hebben. Niet alleen bij het vak Nederlands krijgen zij tijd om uit dit boek
te lezen, ook tijdens de ‘verloren-momenten’ kunnen zij hieruit lezen. Bijvoorbeeld als zij eerder klaar zijn
met een toets, als zij hun huiswerk al af hebben in de les of in sommige gevallen tijdens een tussenuur of het
mentoruur. Als een boek uit is mag de leerling bij het vak Nederlands een samenvatting geven van het boek
om andere leerlingen te enthousiasmeren dit boek te lezen. Een boek hoeft natuurlijk niet altijd gekocht te
worden, maar kan ook geleend worden in een bibliotheek; het lidmaatschap is gratis.
Vakantietip
 Wij raden u dringend aan met eindexamenkandidaten pas na 4 juli op vakantie te gaan!!!
Bij calamiteiten tijdens de centrale examens kunnen centrale examens worden uitgesteld en kan het centrale
examen zich uitstrekken tot 4 juli 2020. (Dit is de startdatum van de vroegste zomervakantie)
Studiebegeleidingsklas op woensdagmiddag
 Vanaf 30 oktober gaat onze studiebegeleidingsklas weer van start. Leerlingen die voor een vak extra
ondersteuning of uitleg wensen, kunnen iedere woensdag om 15:00 uur terecht in lokaal 105. Vier
docenten/stagiaires helpen de leerlingen daar graag. Deelname aan de studiebegeleidingsklas vindt plaats
op vrijwillige basis. De docent, de mentor of u als ouder kan natuurlijk wel het advies geven om van deze
mogelijkheid gebruik te maken.
ORGANISATIE
Klankbordgroep + oudergeleding
 Sinds enige jaren kent de TooropMavo een actieve ‘klankbordgroep’. Deze klankbordgroep bestaat uit
enkele leerlingen van de leerlingenraad, ouders en medewerkers van de school. De groep komt drie keer
per jaar bij elkaar om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar onderwijskundige en organisatorische
zaken. Ook dit schooljaar willen we weer van elkaars inzichten gebruik maken. Een oproep tijdens de
kennismakingsavonden heeft al enkele reacties opgeleverd, maar versterking van ouders vanuit het eerste
leerjaar is zeker nog wenselijk. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan verneem ik dat graag.
Schoolgids schooljaar 2019-2020
 Op de kennismakingsavonden hebben we vrijwel alle ouders onze schoolgids
2019-2020 kunnen overhandigen. In deze schoolgids treft u o.a. de jaarplanning,
de overgangsnormen en belangrijke contactgegevens aan. Een digitale versie van
de schoolgids vindt u op onze website bij de button ‘school’ en bij het icoontje
‘download’ helemaal onderaan de startpagina.
PERSONEEL en leerlingen
Personeel
 Vijf nieuwe collega’s en drie nieuwe stagiaires zijn het team komen versterken. Hiermee konden wij fris en
compleet het schooljaar starten. Eén van de nieuwe collega’s is mevrouw De Nekker. Zij is onze nieuwe
teamleider. Tijdens de informatieavonden hebben de meeste ouders al kennis met haar gemaakt.
Leerlingen
 Net als de afgelopen jaren ontvangen wij (de directie) weer met veel plezier de ‘jarigen van de week’ op
maandagochtend het eerste uur. De leerlingen krijgen hiervoor per post een uitnodiging. Gezien de leuke
verhalen en enthousiaste gesprekken kunnen wij ons nog steeds geen betere start van de week wensen.
Martin van Zanten

