
 

Nummer 1, september 2020 

 

 

Hierbij ontvangt u de eerste oudernieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.  

 

VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 

  

 6 oktober  : Schoolfotograaf voor leerlingen die 3 september afwezig waren 

 8 oktober   : Minirooster in verband met een ontwikkelmiddag 
 8 oktober  : Opleidingenmarkt voor leerlingen klas 4 (locatie Vak College Hillegersberg) 

 9 oktober  : Theater ‘dialogen’ (leerlingen klas 4 met theater waarbij ook de ouders/verzorgers welkom zijn) 

 13 oktober  : 1e t/m 3e uur les in verband met leerlingenbesprekingen  

 13 oktober  : Stadswandeling in Katendrecht voor klas 1C en 1D (vertrek vanaf school, na les 2) 

 14 oktober  : 1e t/m 3e uur les in verband met leerlingenbesprekingen  

 16 oktober  : Cultuurdag voor leerlingen klas 2 

 19 t/m 23 okt. : Herfstvakantie 

 27 oktober  : Ouder-leerling-mentorgesprekken klas 1, 2 en 3 (aanmelden via website van 12 t/m 16 okt.) 
 

ONDERWIJS  

  

Terugblik kennismakingsavonden  

 Verdeeld over 4 avonden en gesplitst in twee groepen hebben we getracht een ‘warme’ kennismaking te organiseren 
tussen ouders/verzorgers en mentoren. De opkomst was groot en dat getuigt van betrokkenheid. Een goed begin van 
een nieuw studiejaar en van de gewenste samenwerking.  

 

Brugklaskamp; groot succes! 

 Wat fijn dat het Brugklaskamp van 14 t/m 16 september doorgang kon vinden. Niet alleen voor de mentoren en 
organisatoren, maar vooral ook voor de leerlingen. Velen hadden het eindkamp van groep 8 namelijk aan hun neus 
voorbij zien gaan. Als extra cadeautje werden ze getrakteerd op prachtig weer en een zeer divers programma. Ook de 
zeven leerlingen uit klas 4 hebben in hun rol als assistent begeleiders een mooie en leerzame ervaring opgedaan. We 
kunnen met elkaar dus terugkijken op zeer geslaagde kennismakingsdagen.  
Hieronder een kleine impressie van het kamp. 

 

Onderwijs voor leerlingen thuis. 

 Mede vanwege de geldende voorschriften zitten er op schooldagen meer leerlingen thuis dan gebruikelijk. Om 
leerachterstanden te beperken, starten we 5 oktober met een vorm van hybride onderwijs. Leerlingen die in quarantaine 
zitten of met milde klachten thuis zijn kunnen dus thuis een groot deel van het reguliere onderwijs volgen. Het 
Magisterrooster (aangevuld met het dagrooster) is hierbij leidend. Aan het begin van iedere les logt de thuiszittende 
leerling via Magister in bij ‘teams’, zodat hij/zij de gehele les (of het eerste gedeelte van de les) online kan volgen. Op 
deze manier zijn zij aanwezig bij het bespreken van lastige opgaven en bij de uitleg van de nieuwe stof. De docent deelt 
hiervoor zijn scherm en zorgt er tevens voor dat zijn/haar uitleg thuis goed verstaanbaar is. Dit vereist de nodige 
discipline van zowel de docent als van de thuiszittende leerling. In Magister staat per vak ook een duidelijke beschrijving 
van de te behandelen stof en het huiswerk. 
U ontvangt, via een separate e-mail, een handleiding voor leerlingen over hoe zij in ‘teams’ kunnen werken.  

 

Ouder-Leerling-Mentorgesprekken  

 Op dinsdag 27 oktober vinden de Ouder-Leerling-Mentorgesprekken voor klas 1, 2 en 3 plaats. Tijdens deze gesprekken 
wordt er gezamenlijk gekeken hoe het tot nu toe op school gaat. Wat gaat er goed en waar kunnen we elkaar mogelijk 
beter helpen? De leerling mag het gesprek openen en na afloop mag hij/zij een samenvatting geven. U kunt zich vanaf 
12 oktober opgeven voor het OLM-gesprek via onze website. (8 december vinden de OLM-gesprekken voor de 
ouders/verzorgers en leerlingen van klas 4 plaats).   
 



 

    

 

 

 

Plus-Programma’s op de TooropMavo   

 Vanaf 5 oktober starten de diverse Plus-Programma’s. Zo is er Sport-Plus voor klas 1 op maandagmiddag en Sport-Plus 
voor klas 2, 3 en 4 op woensdagmiddag. Voor alle leerlingen is er Spaans op woensdagmiddag. Techniek-Plus voor klas 
1 t/m 4 is op donderdagmiddag en het Atelier (Beeldend-Plus) is ook voor alle leerlingen en wordt donderdagmiddag 
gegeven. Theater-Plus (‘Theater buiten de deur’) valt op dit moment niet goed in te vullen en start hopelijk in de tweede 
helft van dit schooljaar. Leerlingen kunnen zich opgeven voor een plusprogramma via Magister. Een schema van alle 
Plus-Programma’s hangt ook op het mededelingenbord. 
 

Studiebegeleidingsklas op woensdagmiddag 

 Vanaf woensdag 7 oktober gaat onze studiebegeleidingsklas van start. Leerlingen die voor een vak extra ondersteuning 
of uitleg wensen, kunnen iedere woensdag om 15:00 uur terecht in lokaal 105. Vier docenten/stagiaires helpen de 
leerlingen daar graag. Deelname aan de studiebegeleidingsklas vindt plaats op vrijwillige basis. De docent, de mentor of 
u als ouder kan natuurlijk wel het advies geven om van deze mogelijkheid gebruik te maken.  

 

ORGANISATIE  

  

Klankbordgroep + oudergeleding  

 Al geruime tijd kent de TooropMavo een actieve ‘klankbordgroep’. Deze klankbordgroep bestaat uit enkele leerlingen van 
de leerlingenraad, ouders/verzorgers en medewerkers van de school. De klankbordgroep komt drie keer per jaar bij 
elkaar om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar onderwijskundige en organisatorische zaken. Ook dit 
schooljaar willen we weer van elkaars inzichten gebruik maken. Graag zien we de klankbordgroep weer aangevuld 
worden met enkele nieuwe ouders/verzorgers uit leerjaar 1. (Ook in de hogere leerjaren is nog aanvulling mogelijk). 
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan verneem ik dat graag. 

 

Minirooster en een ingekort rooster  

 Conform de CAO-VO wordt er op de TooropMavo ook geïnvesteerd in ‘ontwikkeltijd’. Hiervoor hebben we een aantal 
middagen per jaar gereserveerd. Daarnaast staan er ook een aantal leerlingenbesprekingen of resultaatbesprekingen 
gepland en staan er gespreksronden met ouders/verzorgers en leerlingen op het programma. Om op tijd te beginnen, 
maken we soms gebruik van het minirooster (de lessen duren dan 40 minuten) en soms van het ingekorte rooster (les tot 
en met het 3e uur). In  de schoolgids staan de tijden van het minirooster vermeld en treft u bij het jaaroverzicht aan 
wanneer we met welk rooster werken.  

 

Schoolgids schooljaar 2020-2021 

 Op de kennismakingsavonden hebben we vrijwel alle ouders/verzorgers  de schoolgids 2020-2021 kunnen 
overhandigen. In de schoolgids treft u o.a. de jaarplanning, de overgangsnormen en belangrijke contactgegevens aan. 
Een digitale versie van de schoolgids vindt u op onze website bij de button ‘school’ en bij het icoontje ‘download’. 

 

Cashless betalen in de kantine  

 Inmiddels hebben alle leerlingen een schoolpas. In deze pas zit een chip waar de leerling tegoed op kan (laten) zetten, 
zodat hij/zij cashless kan betalen in de kantine. Een handleiding over hoe er tegoed op de pas gezet kan worden staat 
op onze website.  

 

Sporttenue ‘TooropMavo’ 

 Het sporttenue is nu verkrijgbaar bij The Athlete’s Foot (voorheen Doesburg), Noordmolenstraat 14-16 in Rotterdam.  
 

Maatregelen met betrekking tot Covid-19 en sturen op gedrag 

 Tijdens de persconferentie van afgelopen maandag werd duidelijk dat we in een belangrijke en beslissende fase zitten 
om de R-factor terug te dringen. Ondanks dat er voor het onderwijs geen directe, aanvullende maatregelen werden 
gepresenteerd, zijn wij van mening dat hier ook een taak voor ons is weggelegd. Tijdens de mentorles zal aandacht 
worden besteed aan het doel van de richtlijnen en de uitvoering daarvan in de praktijk. Verbetering start bij 
bewustwording zodat we met elkaar kunnen sturen op gedrag. Daarnaast zullen wij de leerlingen (en elkaar) ook vaker 
aanspreken indien de richtlijnen niet nageleefd worden. Hopelijk kunnen we hierbij ook rekenen op uw support. 
 

PERSONEEL en LEERLINGEN  

  

Personeel 

 We zijn dit jaar gestart in onze ‘vaste’ formatie. Geen wijziging dus, wel hebben we inmiddels 9 stagiaires mogen 
verwelkomen die ons team komen versterken. Zo’n aantal stagiaires biedt ons ook een flexibele schil bij de begeleiding 
van activiteiten of het overnemen van lessen. Fijn dus.  
 

Leerlingen  

 In deze rubriek delen we een compliment uit aan leerlingen die de afgelopen maand iets bijzonders hebben laten zien of 
iets speciaals hebben gedaan. Dat compliment gaat deze maand echter naar alle leerlingen. Wij zijn echt onder de 
indruk hoe zij met elkaar, in deze bijzondere tijd, zorgen voor een prettige sfeer. 
 

Martin van Zanten  

https://www.detooropmavo.nl/school/fine-art
https://www.detooropmavo.nl/school/theater
https://www.detooropmavo.nl/school/sportplus
https://www.detooropmavo.nl/school/plus-programma

