Nummer 10, mei 2020
Hierbij ontvangt u alweer de laatste oudernieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020.
Een bijzonder jaar waar we denk ik allemaal met gemengde gevoelens op terugkijken. Afstandsonderwijs, reizen
en excursies die niet doorgingen, onderwijs in kleine groepjes, enz. In deze nieuwsbrief kijken we niet alleen
terug, maar blikken we ook vooruit op de laatste drie schoolweken. We willen met elkaar het schooljaar zo goed
en zo prettig mogelijk afsluiten. Ook voor onze leerlingen vereist dat nog even inzet en discipline.
VOORUITBLIK KOMENDE MAANDEN
29 juni – 6 juli
1 en 2 juli
6 juli – 10 juli
7 en 8 juli
9 juli
10 juli
10 juli
13 juli
14 juli
14 en 15 juli
16 juli
17 juli

: Toetsweek/SE-week klas 3
: Feestelijke diploma-uitreiking klas 4 per klas
: Toetsweek klas 1 en 2
: Inhalen gemiste SE-toetsen en Inhalen gemiste toetsen klas 3 uit de periode voor 16 maart
: Herkansingsformulier inleveren klas 3
: Herkansing klas 3
: Afsluiting schooljaar klas 1, 2 en 3
: Inhalen gemiste toetsen uit de toetsweek klas 1 en 2
: Boeken inleveren (Schema volgt later)
: Overgangsvergaderingen
: Revisie vergadering (Indien nodig)
: Rapportuitreiking klas 1, 2 en 3 (Daarna zomervakantie tot en met 30 augustus)

ONDERWIJS
Gefeliciteerd allemaal!
● Dit schooljaar kunnen we echt alle kandidaten die op zijn gegaan voor het
examen feliciteren. Een buitengewoon knappe prestatie. Een aantal kandidaten
moesten via de herkansing of de resultaatverbeteringstoetsen (die waren nieuw
dit jaar) nog even vol aan de bak, maar…. het resultaat mag er zijn. Wij zijn dan
ook oprecht trots op jullie!!!
Toetsweken, inhaalrooster en overgangsnormen
 Alle leerlagen ronden dit schooljaar, zoals gebruikelijk, af met een toetsweek. (Voor klas 3 eigenlijk een SEweek van 6 dagen). De leerlingen hebben hiervoor via Magistermail een toetsrooster ontvangen. Tijdens de
fysieke lessen van de afgelopen weken zijn de leerlingen voorbereid op deze toetsweek.
De toetsweek van klas 1 is van 6 tot en met 9 juli. De toetsweek van klas 2 is van 6 tot en met 10 juli. De SEweek van klas 3 is van 29 juni tot en met 6 juli. Voor de leerlingen van klas 3 is er daarnaast op 7 en 8 juli de
gelegenheid om de gemiste toetsen uit de periode voor 16 maart in te halen. De betreffende leerlingen
hebben hiervan deze week een overzicht ontvangen via Magistermail. (Het inhalen van deze toetsen is van
groot belang omdat zij een onderdeel zijn van het PTA). Conform het PTA mogen de leerlingen uit klas 3 ook
nog één toets herkansen. Dit gebeurt op 10 juli (de aanmelding voor een herkansing is op 9 juli). Hiermee
ronden we het schooljaar op een reguliere wijze af en sluiten we zoveel mogelijk aan bij het PTO
(onderbouw) en het PTA (bovenbouw)
 Zoals eerder gecommuniceerd, hanteren we bij de overgangsvergadering in eerste instantie de
oorspronkelijke overgangsnormen (zie blz. 16 en 17 van onze schoolgids). Gezien de bijzondere periode is
het aan de docentenvergadering om leerlingen, eerder dan anders, buiten de norm om te bespreken. Hierbij
wordt dan nader bekeken naar: de behaalde resultaten voor 16 maart, de behaalde resultaten na 16 maart,
de actieve deelname aan de online-lessen en de fysieke lessen en het perspectief op een succesvol vervolg
bij bevordering naar een hoger leerjaar.
Zomercampus 010
 Doet uw kind volgend jaar examen voor het vmbo? En kan hij of zij wat extra ondersteuning
gebruiken om het examen te halen? Geef uw zoon of dochter dan op voor het grootste
zomercampus van Nederland; Zomercampus010. Bij Zomercampus010 kunnen leerlingen hun
kennis van een vak bijspijkeren. Ook volgen ze leuke clinics en workshops met interessante
sprekers, gaan ze sporten en zijn er activiteiten in techniek en cultuur. Het programma duurt twee
weken (acht dagdelen) en deelname is gratis. De aanmelding dient vóór 4 juli plaats te vinden.
Meer informatie vindt u op de website van de TooropMavo of op www.zomercampus010.nl

ORGANISATIE
Diploma-uitreiking klas 4
 Dit jaar vindt de diploma-uitreiking per klas plaats; het lukt ons anders niet om aan de
richtlijnen van het RIVM te voldoen. Het schema van de diploma-uitreiking is als volgt:
Woensdag 1 juli 16:00 – 17:30 uur klas 4A
19:30 – 21:00 uur klas 4B
Donderdag 2 juli 16:00 – 17:30 uur klas 4C
19:30 – 21:00 uur klas 4D
Alle kandidaten hebben per post een uitnodiging ontvangen voor de diploma-uitreiking.
Ondanks de gewijzigde omstandigheden gaan we er een leuke diploma-uitreiking van maken.
Afsluiting schooljaar klas 1, 2 en 3
 Vrijdag 10 juli sluiten we het schooljaar voor alle leerlagen op een sportieve en leuke wijze af. Het
Tooropveld wordt omgebouwd tot een mini attractiepark met allerlei spellen (Panna-KO, Jenga, Kubb, enz.),
een rodeostier en een stormbaan. Voor de leerlingen van klas 1 en 2 heeft deelname aan deze jaarafsluiting
een verplicht karakter. Voor de leerling van klas 3 is deelname facultatief (berichtgeving verloopt via de
mentor). We werken die dag in shifts van twee klassen. Het schema is als volgt: 1A & 1B van
9:00 tot 10:15 uur, 1C & 1D van 10:30 tot 11:45 uur, 2B & 2C van 12:15 tot 13:30 uur, 2A &
2D van 13:45 tot 15:00 uur, klas 3 A, B, C en D van 15:15 tot 16:30 uur.
Boeken inleveren dinsdag 14 juli
 Op dinsdag 14 juli moeten alle leerlingen hun boeken inleveren. Belangrijk: Inlevertijd (zie
schema) - Inleverformulier (is reeds verstrekt) - pakketje maken van de boeken.
In verband met de richtlijnen van het RIVM graag binnen de aangegeven tijd:
1A
9:00 – 9:15
2A
10:00 – 10:15
3A
11:00 – 11:15
4A
12:00 – 12:15
1B
9:15 – 9:30
2B
10:15 – 10:30
3B
11:15 – 11:30
4B
12:15 – 12:30
1C
9:30 – 9:45
2C
10:30 – 10:45
3C
11:30 – 11:45
4C
12:30 – 12:45
1D
9:45 – 10:00
2D
10:45 – 11:00
3D
11:45 – 12:00
4D
12:45 – 13:00
Rapportuitreiking vrijdag 17 juli
 Ook bij de rapportuitreiking dienen we ons te houden aan de richtlijnen van het RIVM. De rapportuitreiking
voor klas 1 en 2 vindt plaats in de aula. De leerlingen van klas 3 ontvangen hun rapport van de
mentor op het sportveldje (bij goed weer) of anders in de gymzaal. Hieronder per klas de tijden.
1A
9:00 – 9:30
2A
11:00 – 11:30
3A
10:00 – 10:30
1B
9:30 – 10:00
2B
11:30 – 12:00
3B
10:30 – 11:00
1C
10:00 – 10:30
2C
12:00 – 12:30
3C
11:00 – 11:30
1D
10:30 – 11:00
2D
12:30 – 13:00
3D
11:30 – 12:00
PERSONEEL, LEERLINGEN en OUDERS
Personeel -> goed nieuws
 We hebben de formatie voor volgend schooljaar rond. Intern zijn er een paar kleine verschuivingen, maar
zoals het er nu uitziet blijft het team intact en zijn er op een paar stagiaires na geen nieuwe gezichten. De
vervangingswerkzaamheden van de heer Van Dijk en mevrouw Van der Vlugt, beiden voor biologie,
eindigen dus van hen zullen we op 16 juli afscheid nemen. Bedankt voor jullie inzet en verfrissende ideeën
en natuurlijk succes bij het afronden van jullie studie en het vinden van een nieuwe betrekking.
Leerlingen -> allen een compliment
 We hebben allemaal onze weg moeten vinden in deze bijzondere tijd. Ook op het gebied van het onderwijs
veranderde er veel. Magister werd van een registratiesysteem een communicatiemiddel, de lessen werden
weken lang online in ‘Teams’ gegeven en daarna in kleine groepjes met verkorte lessen op school. Het is
bewonderenswaardig om te zien hoe de leerlingen dit (soms met vallen en opstaan) opgepakt hebben.
Wellicht is er een hoofdstuk geschiedenis minder behandeld of is de grammatica bij Engels nog niet
uitgebreid behandeld, maar qua vaardigheden (zelfstandig werken, plannen, creativiteit, digitale
geletterdheid, enz.) hebben zij een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat verdient een oprecht compliment!
Ouders -> bedankt
 Eén van onze kernwaarden is: ‘Samen voor goed onderwijs’. De rol van de ouder(s)/verzorger(s) is daarbij
van groot belang. Begeleiding, communicatie, feedback en afstemming dragen bij aan succesvol onderwijs.
Bedankt voor uw steun, samenwerking en vertrouwen het afgelopen jaar.
Martin van Zanten

