Nummer 3, november 2019
Hierbij ontvangt u de derde oudernieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020.
VOORUITBLIK KOMENDE MAANDEN
 5 december
 10 december
dec.)
 18 december
 19 december
 20 december
 10 januari
 15 januari

: 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 29 nov. – 5
: Kerstgala in The VIP Room
: Social X-mas
: Kerst met de mentor
: Terugkommiddag examenkandidaten 2019
: Lesjesmiddag voor leerlingen groep 8

ONDERWIJS
Wat gebeurde er nog meer in november

McPort Event
Sport+ op de Golfbaan

Klas 1 naar Katendrecht

Theater+ op het podium

Natuurkunde zoekt het hogerop
 Op 3 en 4 december starten de leerlingen met natuurkunde in klas 3 met het project 'Maak je eigen
vliegplan'. Om de theorie met betrekking tot krachten en hefbomen niet alleen beter te begrijpen, maar ook
te zien hoe dit in de praktijk toegepast wordt, gaan de leerlingen een vliegplan voor een Cessna 172
ontwikkelen. De kick-off wordt verzorgd door Django Boer (piloot). Op 12 december krijgen de leerlingen een
rondleiding op het Techniek College Rotterdam (locatie RDM) en op 14 en 15 januari presenteren ze de
uitkomsten van hun project. De groep die het project het beste uitvoert, krijgt een echte vlucht in de Cessna
over Rotterdam.
Rekenvaardigheden in klas 3 en 4
 Met ingang van dit schooljaar is de Rekentoets geen verplicht onderdeel meer van het examencurriculum op
het VMBO. (Dit conform de berichtgeving van het ministerie van OCW). Gezien het belang van
rekenvaardigheden (ook bij vervolgopleidingen), blijft de TooropMavo wel de Rekentoets afnemen in leerjaar
3 en 4. Bij een voldoende voor deze toets ontvangt de leerling hiervan een certificaat bij zijn diploma. Voor
de leerlingen die het vak wiskunde niet gekozen hebben in leerjaar 3 en/of 4, is het verstandig om de
rekenvaardigheden wel bij te houden. Om hierbij te helpen bieden we vanaf 2 december op dinsdagmiddag,
onder begeleiding van de heer Karamercan, een extra uur rekenvaardigheden aan. De betreffende
leerlingen en ouders hebben hier inmiddels een brief over ontvangen.
Vanuit de Klankbordgroep
 Met maar liefst 10 ouders, 3 collega’s en 2 leerlingen was het een grote groep dinsdag 19 november. We
hebben het gehad over de O-L-M gesprekken. Die zijn zeer goed ontvangen, al vond men een gesprek na
21:00 uur voor klas 1 wel erg laat. We hebben gesproken over Social-X-mas, ICT, de speerpunten van dit
schooljaar en over het toetsbeleid. Bij dit laatste punt werd er ‘vooruitstrevend’ gedacht over minder toetsen
en ‘anders’ toetsen. (Interessant). Ook het nabespreken van toetsen werd als grote wens ingebracht. Dat
hoeft niet altijd klassikaal, maar een leerling moet wel in de gelegenheid gesteld worden om het gemaakte
werk met zijn vakdocent na te bespreken. Het was een gezellige en nuttige avond.

ORGANISATIE
Ouder-Leerling-Docentgesprekken
 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 29 november via onze website.
Regels met betrekking tot SE-onderdelen in leerjaar 3 en 4
 Wij hebben een aantal regels iets verduidelijkt (verscherpt) en vinden het verstandig om ook u hiervan op de
hoogte te stellen. Indien een leerling uit de bovenbouw in een reguliere week een toets (= SE-onderdeel)
met een geldige reden mist, maakt hij/zij hiervoor met de betreffende vakdocent een bindende afspraak om
deze in te halen. Wordt deze afspraak niet nagekomen, dan neemt de examensecretaris contact op met de
ouder(s) en wordt de situatie beoordeeld en besproken. (Het doorschuiven van inhaalwerk is dus niet meer
mogelijk). Voor het inleveren van sommige opdrachten wordt een heldere deadline gesteld. Leerlingen
dienen voor of op deze deadline het werk in te leveren. (Ook als het werk nog niet af is). Het dan ingeleverde
werk wordt beoordeeld. (Er wordt niet geschoven met de deadline).
Kerstgala 18 december
 Het Kerstgala behoort inmiddels ook tot de tradities van de TooropMavo. Woensdagavond 18 december
verwachten wij weer iedereen in The VIP Room (Stadhuisplein 39, 3012 AR Rotterdam). Aanvang 20:30 uur
en einde 00:30 uur (Eerder kan/mag natuurlijk ook). Het thema van het feest is: “Black, White, Silver en
Gold’. De spelregels en afspraken m.b.t. het schoolfeest treft u begin december aan op onze website.
Social X-mas 2019
 Ook dit jaar zet de TooropMavo (leerlingen, team en hopelijk ouders) zich weer in voor een
goed doel. Dit evenement staat bij ons bekend als ‘Social X-mas’ en vindt dit jaar op
donderdag 19 december plaats. Het goede doel voor dit jaar is ‘Stichting Jarige
Job’. Stichting Jarige Job (zie ook: www.stichtingjarigejob.nl) schenkt kinderen een
verjaardagsbox vol cadeaus ter waarde van ongeveer 35 euro. We gaan op de
TooropMavo proberen om zo veel mogelijk boxen bij elkaar te verdienen, die we
dan schenken aan de Stichting Jarige Job zodat zij die weer kunnen overhandigen
aan de jarigen.
-> Klas 1 gaat sponsorschaatsen en organiseren een ‘speelgoedbeurs’.
-> Klas 2 heeft een dag vol workshops en activiteiten in het teken van ‘Share&Care’ en kunnen zich per
workshop/activiteit laten sponsoren.
-> Klas 3 en 4 zetten zich per mentorklas in voor een goed doel. Ze kunnen kiezen uit ‘de arbeidspool’ om
hiermee geld te generen of ze helpen mee een activiteit te organiseren voor een verzorgingstehuis, het
Ronald McDonaldhuis, een AZC of …… (dit is afhankelijk van de betreffende mentorklas).
In de mail waarmee u deze oudernieuwsbrief ontvangt, treft u ook een ‘Nieuwsbulletin’ aan over Social Xmas 2019 met algemene informatie. Op de website staan de brieven per leerlaag met meer specifieke
informatie (tijden, enz.). Natuurlijk hopen we ook dit jaar weer op uw support te mogen rekenen.
Mogen we je foto gebruiken ?
 Bij deze digitale nieuwsbrief treft u ook nog een brief aan met informatie over het geven van toestemming
om beeldmateriaal van uw zoon en/of dochter (onze leerlingen) te gebruiken. Vanaf zaterdag 30 november
verschijnt er zowel bij Magister Web als bij de Magister App een aantal vragen t.a.v. deze toestemming. Wij
hopen natuurlijk dat we zoveel mogelijk beeldmateriaal mogen gebruiken voor de promotie van onze school.
PERSONEEL en leerlingen
Personeel
 Moos Kwist is aangesloten als stagiair bij het vak Theater. Altijd leuk om een ‘oud’ leerling te verwelkomen
die het onderwijs eens van de andere kant komt bekijken. Veel plezier en hopelijk is het net zo leuk.
Leerlingen
 De organisatie van Social X-mas vraagt om creatieve geesten, betrokken leerlingen en kartrekkers. Gelukkig
zijn er altijd weer een paar leerlingen die zich daartoe geroepen voelen. Fijn om zulke leerlingen op school te
hebben en alvast bedankt voor jullie inzet. We gaan er weer iets moois van maken!
Martin van Zanten

