Nummer 2, oktober 2019
Hierbij ontvangt u de tweede oudernieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020.
VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN)










4 nov. – 8 nov.
6 november
13 november
15 november
25 november
26 november
27 november
5 december
10 december
dec.)

: Schoolexamen leerlingen klas 4
: Gevolgen van de staking ?
: Mc Port Event voor (sommige) leerlingen uit klas 3 en 4
: Rapportage klas 4
: Studiedag (leerlingen lesvrij)
: Leerlingen klas 3D (met theater in hun pakket) naar het theater (20:00 uur)
: Ouder-Leerling-Mentorgesprekken klas 4 (inschrijven 18-22 nov. via de website)
: 1e en 2e uur les. Daarna Sinterklaas in de aula en Sinterklaas met de mentorklas
: Ouder-Leerling-Docentgesprekken klas 1 t/m 4 (inschrijven via de website 28 nov. – 5

ONDERWIJS
Leerlingen klas 1 naar ‘Generation Discover Festival”
 Woensdag 2 oktober bezochten de leerlingen uit klas 1 dit festival in Ahoy. Het was
fantastisch. Ontdekken, experimenteren, doen en leren, met …… techniek in de
hoofdrol. De leerlingen kwamen echt tijd tekort om alles te kunnen doen.
Leerlingen Theater klas 4 bezoeken ‘Age of Rage’
 Een heftig maar bijzonder interessant toneelstuk, waarin thema’s als armoede en racisme knap
naast elkaar worden gehouden. Onze leerlingen hebben aandachtig gekeken en waren echt onder
de indruk. Genoeg om over na te praten. En dat werd geregeld. Na afloop mochten onze leerlingen
het stuk nabespreken met enkele spelers.

Leerlingen van de TM in gesprek met de wethouder over het Rotterdams Klimaatakkoord
 Wat een lef en overtuigingskracht hebben onze leerlingen. Woensdag 16 oktober mochten
zij in gesprek met de Rotterdamse wethouder ‘Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en
Energietransitie’ in de raadzaal van het stadhuis. De spelregels waren precies hetzelfde als
tijdens de officiële raadsvergaderingen: je moest staan tijdens het spreken en gebruik
maken van de interruptiemicrofoon, er was een voorzitter die de bijeenkomst leidde en
beeldmateriaal mocht alleen gemaakt worden vanaf de perstribune. Ze hebben
doortastende vragen gesteld en terechte aanvullingen op het debat gegeven. Dit is in de
praktijk ervaren dat hun mening telt bij de Rotterdamse besluitvorming.
Terugblik Cultuurdag klas 2
 Vrijdag voor de herfstvakantie vertrokken onze tweede klas leerlingen voor hun eerste cultuurdag naar Delft.
Deze cultuurdag stond in het teken van ‘cultureel erfgoed’ en ‘het dagelijks leven door de eeuwen heen’.
Willem van Oranje, een rondvaart, een interview, het ‘narrow house’, een museumbezoek en nog veel meer
cultuurrijke ervaringen en opdrachten stonden hiervoor op het programma. Het weer was gelukkig geen al te
grote spelbreker en zowel de leerlingen als de begeleiders kunnen terugkijken op een geslaagde dag.

Leerlingen Nask naar het Mc Port Event
 13 november gaan alle leerlingen van klas 4 met Nask in hun pakket (en de leerlingen uit klas 3 die zich
hebben opgegeven) om 12:15 uur met de bus richting Rozenburg. Tijdens het Mc Port Event komen ruim 500
leerlingen van 12 verschillende scholen uit de regio op bezoek in hét Educatief informatiecentrum van de
Rotterdamse Haven. De leerlingen brengen tijdens het Mc Port Event ook een bezoek aan de havenexpositie
en doen mee aan de HavenKwizz. Dit event is ter oriëntatie van een mogelijke vervolgstudie en/of beroep.
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. Een boek hoeft natuurlijk niet altijd gekocht te worden, maar kan ook geleend worden in een
bibliotheek; het lidmaatschap is gratis.
Leerling klas 3D naar de Schouwburg Rotterdam
 Dinsdagavond 26 november bezoeken deze leerlingen het theaterstuk :‘Theater Artemis / Ruhrtriennale,
Mousonturm’. Een voorstelling die maling heeft aan zijn eigen vage titel’. Het belooft wat; de voorstelling is al
uitverkocht! Na afloop vindt er een nagesprek plaats. Kunst roept nu eenmaal vragen op.
Studiebegeleidingsklas op woensdagmiddag
 Deze week is de studiebegeleidingsklas weer gestart. Leerlingen die voor een vak extra ondersteuning of
uitleg wensen, kunnen iedere woensdag om 15:00 uur terecht in lokaal 105. Docenten en stagiaires helpen
de leerlingen daar graag. Deelname 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
Ouder-Leerling-Mentorgesprekken & Ouder-Leerling-Docentgesprekken
 Op 27 november vinden de Ouder-Leerling-Mentorgesprekken voor klas 4 plaats. (Op 29 oktober waren
deze OLM-gesprekken voor klas 1, 2 en 3 en liet de opkomst een grote mate van betrokkenheid zien).
Tijdens deze gesprekken wordt er gekeken hoe het tot nu toe gaat op school. Wat gaat er goed en waar
kunnen we elkaar mogelijk beter helpen. U kunt zich vanaf 18 november opgeven voor het OLM-gesprek via
onze website.
 Op 10 december vinden de Ouder-Leerling-Docentgesprekken plaats voor klas 1 t/m 4. Op deze
middag/avond kunt u met uw zoon/dochter een gesprek voeren met twee vakdocenten en is er ruimte voor
vakspecifieke (hulp) vragen. Aanmelden voor de OLD-gesprekken kan vanaf 28 november via onze website.
6 november ‘Staking in het onderwijs’
 De bonden hebben opgeroepen om op 6 november in het PO en VO het werk neer te leggen en om te
‘staken’ voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. De TooropMavo ondersteunt deze standpunten, maar
vindt de bereidheid tot staken een individuele keuze. Afhankelijk van de bereidheid kijken wij of een
alternatief (ingekort) rooster tot de mogelijkheden behoort. Dit communiceren wij uiterlijk maandag
4 november met u via de e-mail en via onze website. De geplande schoolexamens in klas 4 vinden, conform
het afgesproken rooster, in ieder geval doorgang 6 november.
PERSONEEL en leerlingen
Personeel
 Mevrouw Van der Griendt is in oktober begonnen om op maandag de schoolkantine ‘te draaien’. Ze vindt het
ontzettend leuk en daarmee zijn wij in deze vacature voorzien. Verder hebben wij een nieuwe stagiair mogen
verwelkomen bij aardrijkskunde, bij Engels en bij Nederlands. Veel plezier allemaal op de TooropMavo.
Leerlingen
 De welgemeende schouderklopjes gaan deze maand naar de leerlingen van de leerlingenraad. Zij zijn al
actief gestart met een “Halloweenactie’. Ook de leerlingen die hun bijdrage geleverd hebben aan het
Rotterdams Klimaatakkoord verdienen een groot compliment. Zij hebben daarmee niet alleen de
TooropMavo vertegenwoordigd, maar zij hebben zich ingezet voor de toekomst van ons allemaal.
Martin van Zanten

