
 

 

 

Rotterdam, 26 augustus 2020 

 

 

Beste leerlingen en ouders van de TooropMavo, 

 

De zomervakantie is bijna voorbij en dat betekent dat er een nieuw schooljaar voor de deur staat. 

Een nieuw schooljaar met wellicht nieuwe klasgenoten, nieuwe docenten en een nieuw lesrooster. Het is 

echter ook een schooljaar waar we vanaf het begin rekening moeten houden met het bekende virus 

Covid-19. In deze brief leest u daar ook meer over. 

 

Omdat alle lessen op dinsdag 1 september starten volgens het nieuwe, reguliere rooster verwelkomen wij 

de leerlingen graag op maandag 31 augustus.  Zij ontvangen dan hun rooster, maken kennis met hun 

mentor en nemen met de elkaar de belangrijkste schoolregels en afspraken door. 

Hierbij geldt het volgende schema: 

- Leerlingen van klas 1 worden om 12:00 uur verwacht. 

- Leerlingen van klas 2 worden om 12:30 uur verwacht. 

- Leerlingen van klas 3 worden om 13:00 uur verwacht. 

- Leerlingen van klas 4 worden om 13:30 uur verwacht. 

De klasindeling hangt op het mededelingenbord in de aula. Daarop staat ook welke klas in welk lokaal 

verwacht wordt. 

 

Verder willen we voor aanvang van het schooljaar nog een aantal punten onder de aandacht brengen: 

 

- Kennismakingsavonden voor ouders en mentoren  
(Vanwege de toegestane groepsgrootte doen we dat op vier verschillende avonden en in twee sessies. Daarbij  

verwachten wij van ieder leerling één ouder! Op deze kennismakingsavonden zijn de leerlingen niet aanwezig). 

o Maandag 7 september kennismakingsavond voor de ouders van klas 1 

- 19:00 uur  voor de ouders (één per leerling) van klas 1A en klas 1B 

- 20:00 uur  voor de ouders (één per leerling) van klas 1C en klas 1D 

o Dinsdag 8 september kennismakingsavond voor de ouders van klas 2 

- 19:00 uur  voor de ouders (één per leerling) van klas 2A en klas 2B 

- 20:00 uur  voor de ouders (één per leerling) van klas 2C en klas 2D 

o Woensdag 9 september kennismakingsavond voor de ouders van klas 3 

- 19:00 uur  voor de ouders (één per leerling) van klas 3A en klas 3B 

- 20:00 uur  voor de ouders (één per leerling) van klas 3C en klas 3D 

o Donderdag 10 september kennismakingsavond voor de ouders van klas 4 

- 19:00 uur  voor de ouders (één per leerling) van klas 4A en klas 4B 

- 20:00 uur  voor de ouders (één per leerling) van klas 4C en klas 4D 

 

- Schoolspullen 

o Voorgeschreven schoolmiddelen: etui, pen, potloden (HB 1x / 6B 1x), kleurpotloden,  

gum, passer, geodriehoek, liniaal, schriften (voor wiskunde A4-formaat met grote ruiten) 

en een rekenmachine Casio FX-82MS). 

  

- Gymkleding 

o Sinds enige jaren heeft de TooropMavo een eigen schooltenue. Shirt en broek zijn vanaf 

10 september verkrijgbaar bij ‘Intersport Doesburg, Noordmolenstraat 14-16 Rotterdam’. 

Leerlingen die reeds beschikken over dit schooltenue hoeven natuurlijk geen nieuwe te 

kopen (Leerlingen dienen het schooltenue tijdens de gymlessen te dragen). Verder zijn 

sportschoenen met zwarte zolen niet toegestaan in de gymzaal.  

 

 



 

- Schoolfotograaf 

o De schoolfotograaf komt op donderdag 3 september.  

 

- Financiën  

o De ouder(s)/verzorger(s) ontvangen via WIS-collect een e-mail met daarbij het verzoek 

om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen (Deze is voor schooljaar 2020-2021 vastgesteld 

op € 150,- per leerling). Ook andere betalingen voor bijvoorbeeld: de introductiedagen, 

het 7e vak, buitenlandse reizen verlopen via WIS-collect.  

 

- Covid-19 (maatregelen en afspraken)  

o Wat kunt u verwachten van ons: 

- Bij de ingang van de school staan twee dispensers met desinfecterende gel voor het 

reinigen van de handen. 

- Wij trachten de ventilatie zo optimaal mogelijk te maken. Dit betekent dat vrijwel alle 

deuren en ramen gedurende de schooldag open staan. Ook houden wij CO2-metingen 

om te kijken of deze ventilatie toereikend is.  

- Verscherpte schoonmaak van de lokalen en de toiletten (minimaal 1x per dag) en 

schoonmaak van de aula (minimaal 2x per dag). 

- Wij spreken zowel elkaar, als de leerlingen aan indien er onvoldoende respect getoond 

wordt voor de veiligheid van een ander. 

o Wat verwachten wij van de ouder(s)/ verzorger(s): 

- Indien uw zoon/dochter koorts heeft, hoest of andere corona gerelateerde klachten 

vertoont, blijft de betreffende leerling thuis en wordt hij/zij door een ouder/verzorger 

telefonisch ziek gemeld conform onze ziekmeldingsprocedure. 

- Indien u het wenselijk vindt dat u zoon/dochter aanvullende hygiënische maatregelen 

treft (bijvoorbeeld: het reinigen van de tafel bij aanvang van de les of het dragen van een 

mondkapje in de openbaren ruimtes) dan voorziet u hem/haar daarbij zelf van de 

benodigde middelen. (mondkapje, handgel e/o desinfecterende doekjes). 

o Wat verwachten wij van de leerlingen: 

- Dat zij zich houden aan de geldende afspraken. 

- Dat zij gekleed zijn op goede ventilatie in de lokalen. (Het dragen van een jas is in een 

lokaal niet toegestaan). 

- Dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen hygiëne en veiligheid en dat zij 

respect hebben voor de hygiëne en veiligheid van een ander. 

 

Wij zijn blij dat we als ‘school’ volgende week weer met elkaar kunnen starten en kijken uit naar de komst 

van onze leerlingen op maandag 31 augustus. Wij wensen iedereen dan ook een leerzaam, talentvol 

maar vooral leuk schooljaar toe.  

 

Team TooropMavo 

 


