Nummer 7, maart 2020
Hierbij ontvangt u de zevende oudernieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020.
Een bijzondere bief die, hoe kan het ook anders, voor een groot deel in teken staat van het
coronavirus en alle effecten die het heeft op het onderwijs en onze schoolorganisatie.
TERUGBLIK AFGELOPEN MAAND
De eerste twee weken waren nog redelijk ‘normaal’. Er waren veel reguliere lessen, zo’n vijftig leerlingen van klas
2 zijn naar Techmission010 gegaan, de theatergroep van klas 4 was druk aan het oefenen voor het Eenakter
Festival, vijf collega’s waren (zelfs in hun weekend) bezig met de voorbereiding van de Cultuurreis voor klas 3 en
in klas 2 nam de spanning toe voor de ski-reis omdat het moment van vertrek naderde.
Het liep allemaal snel anders. Vrijdag de 13e werd de ski-reis geannuleerd en zondag 15 maart werd duidelijk dat
de scholen in ieder geval tot 6 april gesloten worden. (inmiddels weten we dat dit is aangepast tot 28 april en
vanwege de meivakantie, in overleg met het bestuur, wordt opgeschort tot en met 5 mei. Met uitzondering van de
examenkandidaten; daar geldt de aanvullende maatregel van Minister Slob).
Wij zijn maandag 16 maart direct aan de slag gegaan met het vormgeven van ‘onderwijs op afstand’. Per vak
werden weekopdrachten in Magister geplaatst. Niet alleen een uitdaging voor ons om hier vorm aan te geven,
maar vooral een uitdaging voor onze leerlingen en de ouders om hier invulling aan te geven. Want natuurlijk gaat
dat niet allemaal vlekkeloos. Toch ben ik echt onder de indruk geraakt van alle inzet en creativiteit en van de
energie die er vrij komt. We hebben elkaar in zo’n nieuwe situatie echt nodig. Dank voor jullie support daarbij en
nu alvast een compliment voor onze leerlingen.
Dinsdag 24 maart kwam het bericht dat de eindexamens dit jaar geen doorgang zullen vinden. Een ingrijpend
besluit waarmee ook onze planning van het schoolexamen weer aangepast moest worden. Verder is er die week
achter de schermen druk gewerkt om Microsoft Teams voor de TooropMavo operationeel te maken. Als het goed
is, wordt daar deze week al mee geëxperimenteerd en starten we hiermee volgende week de online-lessen
volgens een vast rooster. (Zelfs in zo’n samenvatting lijkt deze terugblik veel weg te hebben van een achtbaan).
PLANNING & VOORUITBLIK
Onderwijs op afstand:
Gisteravond werd duidelijk dat de scholen tot 28 april (voor de TooropMavo dus tot en met 5 mei) gesloten
blijven. (met uitzondering van de examenkandidaten die wel in de gelegenheid gesteld moeten worden om hun
schoolexamendossier goed af te ronden).
Langer dicht betekent ook langer ‘onderwijs op afstand’. Volgende week starten we met een vast rooster voor
online-lessen in Microsoft Teams. Voor ieder vak wordt bij iedere klas/cluster 1 online-les ingeroosterd.
Leerlingen en ouders ontvangen hiervan op vrijdag 3 april een persoonlijk rooster. Deze lessen worden ook in het
Magisterrooster genoteerd zodat leerlingen en ouders de lessen ook daar kunnen terugvinden. Deze onlinelessen zijn verplicht om te volgen. De lessen starten aan het begin van elk lesuur. Bij de e-mail van vrijdag met
het persoonlijke rooster, zit ook een beknopte instructie. Naast de verplicht online-lessen per vak, kunnen/mogen
vakdocenten ook nog aanvullende vragenuurtjes aanbieden in Microsoft Teams. Deze zijn niet verplicht en
mogen nooit ‘botsen’ met de verplichte online-lessen.
De vakgroep LO (lichamelijke opvoeding) is niet meegenomen in dit vaste rooster. Zij voorzien de leerlingen via
instagram van sportieve challenges. Bewegen en een beetje actie stimuleert de geest.
Inhaaltoetsen voor het schoolexamendossier:
In de periode van 6 april tot en met 17 april zijn er inhaaltoetsen gepland om het schoolexamendossier op orde te
krijgen. Dat betekent dat alle SE-toetsen, met uitzondering van de eerder geplande toetsen in de SE-week
gemaakt moeten zijn. Alle examenkandidaten waarbij er nog toetsen ‘open’ stonden, hebben inmiddels een
persoonlijk inhaalrooster ontvangen. Dit inhalen gebeurt op school en kent strikte regels met betrekking tot de
veiligheid. Ouders en leerlingen hebben deze ook per e-mail ontvangen.
Tijdens het maken van een inhaaltoets kan een leerling niet deelnemen aan de verplichte online-lessen. Deze
vrijstelling geldt echter alleen voor het inhaalmoment inclusief reële reistijd.
Van 6 mei tot en met 31 mei worden de toetsen van de eerder geplande SE-week afgenomen. Ook hier gaan we
voor optimale spreiding en dus veiligheid. Binnen deze periode wordt, conform ons schoolexamenreglement, ook
nog een herkansing aangeboden. Uiterlijk 17 april ontvangen de betrokkenen meer informatie over deze periode.
En…. natuurlijk gaan we met elkaar voor zoveel mogelijk geslaagde kandidaten!

Cijfers periode 2 en overgang naar volgende leerjaar:
Met de maatregel om de scholen dicht te houden tot en met 5 mei (voor leerjaar 1, 2 en 3 op de TooropMavo),
ontstaan er natuurlijk ook vragen over het huidige cijferbeeld in periode 2 en de bevorderingssystematiek naar het
volgende leerjaar. Het cijferbeeld in periode 2 is namelijk verre van compleet en dat zal ook niet, conform het
PTO en PTA, gerealiseerd gaan worden. Net als andere scholen beraden wij ons over hoe wij hier op een juiste
manier invulling aan moeten geven. Het ligt voor de hand dat de eerder behaalde resultaten, de ingeleverde
opdrachten tijdens ‘onderwijs op afstand’, de actieve deelname aan de online-lessen en de mogelijk toekomstige
toetsen hierbij een rol gaan spelen.
Pakketkeuzetraject:
Het klinkt vreemd, maar we moeten ons ook alweer richten op schooljaar 2020-2021. Het pakketkeuzetraject,
waarover eerder een informatieavond is geweest, zal dus verder vorm moeten krijgen. 8 april ontvangen de
ouders via Magistermail, per leerlaag (m.u.v. klas 4), een informatiebrief en een pakketkeuzeformulier. U dient dit
formulier samen met u zoon/dochter in te vullen en uiterlijk 15 april aan ons te retourneren. In de informatiebrief
leest u hoe het formulier ingevuld moet worden en naar wie het retour gemaild moet worden.
REIZEN & EXCURSIES
Alle reizen en excursies voor dit schooljaar zijn, hoe jammer het ook is, geannuleerd. Voor
de ski-reis in klas 2 en de Parijsreis in klas 3 zijn door de school en door de ouders al
reissommen betaald. De school is in gesprek met de reisorganisaties en de
verzekeringsmaatschappij om de financiële schade te beperken (hierbij begrijpen we ook de
moeilijke positie in de reisbranche). In overleg met het bestuur (LMC-VO) hebben we echter
besloten om onze ouders (leerlingen) volledig schadeloos te stellen. Dit betekent dat we in
de week van 14 tot en 17 april alle betaalde bedragen terugboeken.
GEZONDHEID
Wij hopen natuurlijk dat al onze leerlingen en ouders nog in goede gezondheid verkeren en dat zij dat ook
mogen blijven doen. Zelden is zo confronterend duidelijk geworden wat een groot goed ‘gezondheid’ is en welke
verantwoordelijkheid we daarbij hebben naar elkaar.
De TooropMavo conformeert zich natuurlijk aan de richtlijnen van het RIVM en aan alle maatregelen van de
autoriteiten. De ouders van de examenkandidaten hebben inmiddels ook ons veiligheidsprotocol ontvangen dat
wij hanteren bij de inhaaltoetsen.
Ook in deze periode van ‘onderwijs op afstand’ kan uw zoon/dochter ziek zijn en om die reden niet toekomen aan
het maken van de weekopdrachten of het volgen van de online-lessen. U kunt u zoon/dochter dan ziek melden
door een e-mail te sturen naar: administratie@detooropmavo.nl. (zo’n e-mail verwachten wij natuurlijk ook
wanneer uw zoon/dochter weer beter is).
Examenkandidaten die vanwege ziekte een inhaaltoets niet kunnen maken, dienen door een ouder/verzorger
telefonisch ziek gemeld te worden voor aanvang van de betreffende toets.
Indien uw zoon/dochter ziek is en er mogelijk een relatie bestaat met het coronavirus verzoeken wij u altijd om
telefonisch contact op te nemen. Dit kan met de mentor (indien zijn of haar nummer beschikbaar is) of via het
telefoonnummer van school 010-4227623.
COMPLIMENTEN
We leven momenteel in een onzekere tijd waarin veranderingen zich snel voordoen. De werkelijkheid van
vandaag kan morgen weer anders zijn. Dit doet een beroep op de flexibiliteit van een ieder. We zien dat naast de
zorg om de studievoorgang er ook terechte zorg bestaat over de sociaal emotionele impact die deze tijd kan
hebben op onze leerlingen/kinderen. Op beide vlakken vraagt dit om een nauwe samenwerking. Wij gaan er
vanuit dat alle betrokken partijen hun uiterste best doen om hier op een goede manier invulling aan te geven.
Wij willen u nogmaals bedanken voor uw support en wij willen graag nogmaals een groot compliment
geven aan onze leerlingen. We zien dat ze het soms moeilijk hebben, maar we zien ook hele mooie
vragen en vindingrijke opdrachten binnenkomen en we zien ook mooie ‘afstandscontacten’ ontstaan!!!
Blijf gezond, let op elkaar en help elkaar,
Martin van Zanten
PS. De vastgestelde vakantieplanning voor schooljaar 2020-2021staat op onze website (dit in verband met
het mogelijke omboeken van reizen).

