
 

   Nummer 6, februari 2020 
 

Hierbij ontvangt u de zesde oudernieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020.  

 

VOORUITBLIK KOMENDE MAANDEN 

 

 22 febr. t/m 1 mrt. : Voorjaarsvakantie 

 2 t/m 12 mrt. : 1e inschrijfperiode brugklasleerlingen 2020-2021 

 3 maart  : 19:00 uur informatieavond pakketkeuze leerlingen klas 1 
     20:00 uur informatieavond pakketkeuze leerlingen klas 2  

     + aansluitend informatie over de ski-reis 

 4 maart  : 19:00 uur informatieavond pakketkeuze leerlingen klas 3 
     + aansluitend informatie over de CKV-week 

 5 maart  : Minirooster; in verband met een onderwijs ontwikkelmiddag 

 6 maart  : Examenkandidaten ‘Beeldend’ naar Gemeentemuseum in Den Haag 

 17 maart  : Eenakterfestival (uitvoering van onze examenkandidaten Theater, in Theater Hofplein) 

 18 t/m 22 mrt.  : Ski-reis klas 2 (vertrek dinsdagavond 17 maart) 

 25 maart  : Minirooster; in verband met een onderwijs ontwikkelmiddag 

 27 maart  : SE-week leerjaar 4 

 6 april   : Inhalen gemiste SE-onderdelen leerlingen klas 4 

 10 april   : Herkansing/herprofilering van één SE-onderdeel uit leerjaar 4 
 

 

ONDERWIJS 

 

Ouder-Leerling-Mentorgesprekken 

 Op 13 februari vonden er Ouder-Leerling-Mentorgesprekken plaats voor klas 1 t/m 4. De opkomst en 
betrokkenheid was groot. Bij sommige gesprekken voerde de complimenten de boventoon en bij andere 
gesprekken werden de puntjes op de ‘i’ gezet om gezamenlijk het gewenste resultaat te bereiken 
 

  Opbrengst Social X-mas 

 Wat een fantastisch bedrag is er opgehaald voor de Stichting Jarige 
Job. Een opbrengst waar 140 verjaardagspakketten mee 
samengesteld kunnen worden. Pakketten die niet alleen bestaan uit 
cadeaus, maar ook uit slingers, ballonnen, ingrediënten om een taart 
mee te maken en een traktatie voor in de klas. Hoe fijn is dat! Dank 
voor de inzet van een ieder.  

 

Leerlingen klas 3 ‘winnen’ rondvlucht boven Rotterdam  

 Hannah, Joep en Linde presenteerden met veel enthousiasme hun 
project waarin ze uitleg gaven, hoe de natuurkundige theorie over 
‘krachten’ en ‘momenten’ in een vliegtuig toegepast wordt. Als 
duurzame verbetering kwamen ze met het idee om dunne 
zonnepanelen op de vleugels te plaatsen, zodat het brandstofverbruik 
verminderd kan worden. Omdat dit de ‘winnende’ presentatie was, 
kregen zij een rondvlucht boven Rotterdam in een echte Cessna! Ze 
hebben genoten van het uitzicht over de Maasvlakte, ze vlogen over 
de Coolsingel en ze cirkelden twee rondjes boven de TooropMavo. 
Een onvergetelijke ervaring!!  

 

Ontwikkelingen op het gebied van ICT en Technologie  

 Conform ons beleidsplan 2019-2023 oriënteren we ons dit schooljaar op de gewenste ontwikkelingen bij ICT 
en Technologie. In dit kader hadden we 25 november een studiedag, zijn er twee collega’s op studiereis 
geweest naar Engeland, is er een collega naar de IPON in Utrecht geweest en zullen we nog enkele 
‘voorbeeldscholen’ bezoeken. Wij zijn ervan overtuigd dat digitale geletterdheid en creativiteit 
sleutelvaardigheden zijn voor de toekomst en dat technologie straks terugkomt in vrijwel alle beroepen. Dit 
vereist aanpassingen in ons onderwijsaanbod en in de organisatie daarvan. Alle leerlingen gaan volgend 
schooljaar werken met een digitaal vaardighedenportfolio dat zij mee kunnen nemen naar hun  



 

 
vervolgopleiding. Verder onderzoeken we de opties om in de toekomst met persoonlijke devices (notebooks) 
te  gaan werken. Ook gaan we voor de digitale didactiek met I-coaches werken. Daarnaast starten we dit 
jaar met de Tech(niek)-week in klas 1 en 2 waarbij de leerlingen kennismaken met de 7 bètawerelden. De 
bedoeling is dat het vak natuurkunde in leerjaar 2 een curriculum krijgt dat naast de theorie ook ruimte biedt 
voor praktische en technologische toepassingen (Het vliegtuigproject in klas 3 en het SketchUp-project in 
klas 2 zijn hier al mooie voorbeelden van). In de bovenbouw kan Technologie & Toepassing zich dan gaan 
ontwikkelen als de praktijkgerichte component van de ‘nieuwe’ leerweg in het VMBO. Uitdagende, 
onderwijskundige ontwikkelingen waar wij graag vorm aan geven. (wordt dus vervolgd). 

 
Uit de Klankbordgroep  

 Dinsdag 18 februari was de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep. Met ouders, leerlingen en 
medewerkers bespreken we dan organisatorische en onderwijskundige agendapunten. Soms betreft dit een 
evaluatie van een activiteit en soms is het meer een brainstorm over een mogelijke verandering/verbetering. 
Dit keer hebben we Social X-mas geëvalueerd, hebben we het gehad over het tijdig terugkoppelen van 
cijfers (ook wat mogelijk gecommuniceerd kan worden indien er sprake is van een overschrijding). Hebben 
we het gehad over de diverse reisjes op de TooropMavo en is er het voorstel gedaan om te onderzoeken of 
bovenbouwleerlingen mogelijk bijles kunnen geven aan onderbouwleerlingen. Het leuke van de klankbord-
groep is dat we vanuit drie verschillende dimensies kijken naar deze vraagstukken. Samen voor goed 
onderwijs dus.  

 

 

ORGANISATIE                                                                                                             

 

Onderwijs ontwikkelmiddagen  

 Zoals we eerder vermeld hebben in de oudernieuwsbrief dienen alle VO-scholen 50 ontwikkeluren op 
jaarbasis in te roosteren; dit is conform de nieuwe cao. Op de TooropMavo hebben wij er voor gekozen om 
dit vooral vorm te gegeven met onderwijs ontwikkelmiddagen. Op de betreffende dagen hebben wij dan een 
verkort rooster (minirooster). Op die manier komen wel alle vakken die dag aan bod en blijft daarna 
ontwikkeltijd over. Omdat niet alle maanden, gezien de geplande activiteiten en vakanties zich daarvoor 
lenen, komt zo’n middag sporadisch twee keer per maand voor. Zo ook in de maand maart, waar er op 5 en 
25 maart een ontwikkelmiddag gepland staat. Qua dagen in de week proberen we hierin te variëren.   

 

Oudertevredenheidsonderzoek  

 Donderdag 13 februari is er naar alle ouders per e-mail een verzoek gestuurd om deel te nemen aan het 
jaarlijkse oudertevredenheidsonderzoek. Om goed onderwijs te kunnen blijven verzorgen is het voor ons 
namelijk belangrijk om te weten wat u van onze school vindt.  Het onderzoek wordt uitgevoerd door ELOO 
met de ‘School Enquête Tool’ (SET). Via de unieke link die u in de e-mail heeft aangetroffen, komt u bij de 
vragenlijst. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten en uw gegevens worden anoniem 
verwerkt. Wij vragen u dan ook (nogmaals) vriendelijk om deze vragenlijst voor ons in te vullen. 

 

 

PERSONEEL en leerlingen 

 

Personeel   

 En wederom mogen we twee stagiaires welkom heten. Esra en Iclal komen op maandag en dinsdag stage 
lopen bij het vak Economie. Veel plezier op de TooropMavo. 

 

Leerlingen  

 Bijna 100 leerlingen hebben geholpen op onze open dag van 8 februari. In de keuken, bij de 
vakken en tijdens de rondleidingen hebben zij zich ware ambassadeurs getoond van de TooropMavo. 
Sommige bezoekers kwamen na afloop heel gericht hun complimenten uitspreken over onze 
leerlingen en over de sfeer in de school. De pluim van deze maand is dus voor onze hulpleerlingen.  

 Ook de leerlingen die de Valentijnsdag hebben vormgegeven 
verdienen een groot compliment. Zij hebben Valentijnscadeautjes gekocht 
en verkocht, hebben posters ontworpen en opgehangen. Tevens hebben 
zij  de aula versierd.  Op deze manier werd 14 februari een extra feestje op 
school; zeker toen ook Domino’s met een stapel ‘liefdespizza’s de school 
kwam bezoeken.  
 

 

Martin van Zanten 

 


