Nummer 5, januari 2020
Hierbij ontvangt u de vijfde oudernieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020.
VOORUITBLIK KOMENDE MAANDEN









27 – 31 januari
7 februari
8 februari
13 februari
17 februari
19 februari
22 febr. – 1 mrt.
3 maart

 4 maart
 10 maart
 17 maart

: Toetsweek klas 1 en 2 + SE-week klas 3 en 4
: minirooster i.v.m. opbouw Open Dag + rapportuitreiking
: Open Dag 11:00 uur – 15:00 uur
: Ouder-Leerling-Mentorgesprekken klas 1,2,3 en 4 (inschrijven vanaf 3 februari)
: minirooster i.v.m. een onderwijs ontwikkelmiddag
: 2e lesjesmiddag voor leerlingen groep 8
: Voorjaarsvakantie
: 19:00 uur informatieavond pakketkeuze leerlingen klas 1
20:00 uur informatieavond pakketkeuze leerlingen klas 2
+ aansluitend informatie over de ski-reis
: 19:00 uur informatieavond pakketkeuze leerlingen klas 3
+ aansluitend informatie over de CKV-week
: Examenkandidaten met Beeldende Vakken naar het Gemeentemuseum in Den Haag
: Eenakterfestival (uitvoering van onze examenkandidaten Theater)

ONDERWIJS
Wat gebeurde er allemaal in januari
Klas 4 naar
Het Belastingmuseum

BHV-training

Klas 1 naar het IFFR
Een studiereis naar Londen

Ouder-Leerling-Mentorgesprekken
 Op 13 februari vinden er weer Ouder-Leerling-Mentorgesprekken plaats voor klas 1 t/m 4. Na de toetsweek
wordt het eerste semester afgerond en wordt de tussenstand opgemaakt. De rapportage ontvangt u op 7
februari. Tijdens de gesprekken blikken we niet alleen terug maar kijken we ook vooruit. Wat gaat goed en
waar zijn er verbeteringen nodig. Ook wordt er gekeken naar het onderwijskundig loopbaanperspectief. Een
belangrijk moment dus om samen (leerling, ouder en mentor) aan tafel te zitten. Inschrijven kan vanaf 3
februari via onze website.
Opbrengst Social X-mas
 In de vorige oudernieuwsbrief hebben we u een overzicht gegeven van alle activiteiten die er 19 december
hebben plaatsgevonden. Super om met elkaar zo’n dag vorm te geven. Bedankt voor jullie support hierbij.
Inmiddels zijn (vrijwel) alle opbrengsten van het sponsorschaatsen, de gesponsorde workshops en de
arbeidspool binnen en kunnen we de balans op maken voor Stichting Jarige Job.
Hoeveel verjaardag pakketten ter waarde van € 35,- kunnen we overhandigen om er
voor anderen een echte feestdag van te maken? Op dinsdag 11 februari, direct na het
4e uur willen we met alle leerlingen de cheque overhandigen aan een ambassadeur
van de Stichting Jarige Job. In volgende nieuwebrief leest u dus het exacte bedrag.

LOB leerjaar 2
 Welke vakken moet ik kiezen? Wie ben ik en welke beroepen passen bij mij? Dit zijn vragen waar uw
zoon/dochter binnenkort de antwoorden op gaat vinden. Om ze hierbij te helpen, wordt er tijdens de
mentorles o.a. gewerkt met Qompas. Een tool om leerlingen meer inzicht te geven in de profielen, hun
kwaliteiten en toekomstige beroepen. Om dit nog meer tot leven te wekken, zouden we het
bijzonder waardevol vinden als ouders iets over hun beroep zouden willen komen vertellen. Wat houdt uw
beroep precies in? Over welke competenties dien je te beschikken om dat beroep te kunnen uitoefenen? Het
doel is om leerlingen aan het denken te zetten, zodat ze de juiste keuze kunnen maken. Deze inspirerende
bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 7 april van 16.00 - 18.00 uur. Lijkt het u leuk om een korte
presentatie te komen geven? Geweldig! Tijdens de pakketkeuze-avond op 3 maart kunt u zich opgeven.
Leerlingen klas 1 ontwerpen eigen boekomslag
 Lezen, kijken, luisteren, denken, schrijven, herschrijven, typen, ontwerpen… er
komt heel wat creativiteit er doorzettingsvermogen bij kijken om je eigen
boekomslag te maken. Met een spannende flaptekst, aanbevelingen en een mooie
lay-out moesten ze het publiek zien te verleiden om het boek te lezen of de film te
kijken. De teksten schreven ze bij het vak Nederlands en het ontwerp maakten ze
bij Media Design. Het was een uitdagend en leuk project dat prachtige eindproducten
heeft opgeleverd!
Promotiefilmpje
● Het nieuwe promotiefilmpje is af en staat op onze
website bij: ‘TooropMavo Impressie’. Met deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=QqmnUrxWRok&feature=youtu.be

of met deze QR-code gaat u rechtstreeks naar het filmpje.
Absoluut de moeite waard om even te bekijken.

ORGANISATIE
Nieuw rooster met ingang van 3 februari
 Op maandag 3 februari start onze tweede periode van dit schooljaar. Deze nieuwe periode levert een aantal
roosterwijzigingen op voor diverse klassen. Kijk dus goed in Magister.
Vakantierooster 2020-2021 (concept)
- Start schooljaar
maandag 31 augustus
- Herfstvakantie
zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober
- Kerstvakantie
zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari 2021
- Voorjaarsvakantie
zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari
- Meivakantie
zaterdag 1 mei t/m zondag 16 mei
- Zomervakantie
zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus
Open Dag op 8 februari
 Zaterdag 8 februari heeft de TooropMavo haar jaarlijkse Open Dag. Net als voorgaande jaren worden we
hierbij weer goed geholpen door veel enthousiaste leerlingen. Sommigen helpen bij de presentatie van een
vak, anderen hebben zich opgegeven om bezoekers rond te leiden en er zijn ook een paar leerlingen die
helpen bij de catering. Leerlingen kunnen zich nog opgeven.
PERSONEEL en leerlingen
Personeel
 Geen grote wijzigingen. Wel mochten we 4 nieuwe stagiaires welkom heten. Jessica loopt stage bij het vak
Frans, Ramon en Dylan bij L.O. en Victoria bij geschiedenis. We wensen ze een plezierige en leerzame tijd.
Leerlingen
 Deze maand gaat de pluim naar onze examenkandidaten van vorig jaar. Zij kwamen in grote getalen naar de
terugkommiddag 10 januari. Niet alleen heel gezellig maar ook nuttig om te horen hoe het onderwijs op de
TooropMavo aansluit bij vervolgopleidingen en of de leerlingen hierbij de juiste keuze hebben gemaakt.
Martin van Zanten

