Nummer 2, oktober 2020

Hierbij ontvangt u de tweede oudernieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.
VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN)









16 - 20 nov.
17 november
23 november
23 november
27 november
4 december
8 december
8 december

: Schoolexamens leerlingen klas 4
: Overleg klankbordgroep
: Inhalen Schoolexamens leerlingen klas 4
: Studiedag (leerlingen zijn lesvrij)
: Rapportage klas 4
: Les tot en met het 2e uur en aansluitend Sinterklaasviering
: Verkort lesrooster i.v.m. studiemiddag
: Ouder-leerling-mentorgesprekken voor klas 4 (30 nov. ontvangt u per e-mail bericht om in te schrijven).

ONDERWIJS
Stadswandeling in Katendrecht
 De leerlingen van klas 1 hebben een leuke en
leerzame wandeling door Katendrecht gemaakt.
Dit was een onderdeel van het lesprogramma bij
aardrijkskunde waar: ‘bevolking en cultuur van
steden’ werd behandeld.

Theaterdialogen
● Vrijdag 9 oktober speelden de examenkandidaten met
‘Theater’ in het pakket hun dialogen. Het beperkte, toegestane
publiek werd getrakteerd op een indrukwekkende reis door de
tijd, de literatuur en de filmwereld. De prestaties verdienden
absoluut een groter podium; hopelijk is dat de volgende keer
weer mogelijk.
Cultuurdag klas 2
 Vrijdag 9 oktober was de eerste Cultuurdag voor alle leerlingen van klas 2.
De leerlingen uit 2A en 2C hebben gewerkt aan het thema ‘Rotterdam; stad van Streetart’ en de leerlingen
van 2B en 2D aan het thema ‘Rotterdam; stad van Bruggen’. De dag begon op school met het maken van
schetsen en maquettes en werd vervolgd met een stadswandeling. De opdrachten die gemaakt moesten
worden werden verwerkt in een digitaal werkstuk dat een onderdeel is van hun CKV-dossier.
Zowel de leerlingen als de begeleiders kijken terug op een zeer geslaagde dag.

Onderwijs thuis en vanuit huis
 Vooralsnog weten we met elkaar het onderwijsproces goed te continueren. Mede dankzij onze
vervangingsuren en ons ‘buddy-systeem’, (waarvoor we ook een extra collega in dienst hebben genomen),
gaan tot nu toe bijna alle lessen door. In sommige gevallen geeft een docent vanuit huis les, terwijl de
leerlingen (onder toeziend oog van een ‘buddy’) in de klas zitten. Ook de leerlingen die in quarantaine zitten
of met milde klachten thuis zijn, dienen de lessen online te volgen om studieachterstanden te beperken. Wilt
u erop toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt en wilt u ons informeren indien dit niet op de gewenste
manier werkt. Mogelijk is er dan een technisch probleem en kunnen we bijdragen aan een oplossing.

Studiebegeleidingsklas op woensdagmiddag
 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/verzorger kan
natuurlijk wel het advies geven om van deze mogelijkheid gebruik te maken.
Onderwijsresultaten wederom goed !
 Deze week ontvingen wij een voorinzage van onze onderwijsresultaten van het afgelopen schooljaar. De
inspectie hanteert hiervoor de volgende vier indicatoren: Zit een leerling na twee jaar nog op het juiste
niveau, wat is de onderbouw snelheid (zijn er niet te veel doubleurs), wat is de bovenbouw snelheid, wat zijn
de resultaten in de examenklas. Op alle vier de indicatoren lag onze score ruim boven de norm. Iets waar we
met elkaar best weer trots op mogen zijn.

ORGANISATIE
Inhalen van toetsen
 Leerlingen die een toets gemist hebben, dienen deze zo snel mogelijk in te halen. Ze maken hiervoor een
bindende afspraak met de betreffende vakdocent. Zowel op dinsdag (het 5 e en 6e uur) als op vrijdag (het 5e
en 6e uur) kunnen deze gemiste toetsen ingehaald worden. Op dinsdag gebeurt dit in lokaal 201 en op
vrijdag in lokaal 107.
Ouder-leerling-mentorgesprekken klas 4 (8 december)
 Deze vinden online plaats via Microsoft Teams. Op 30 november ontvangt u een e-mail van ‘Oudergesprek’
waarin staat hoe u zich in kunt schrijven en een geschikt moment kunt kiezen. Daarna ontvangt u de
uitnodiging voor het gesprek in Teams. Natuurlijk is uw zoon/dochter ook bij dit online-gesprek aanwezig.
Samen tegen Covid-19
 De maatschappelijke opdracht is vooralsnog duidelijk. De middelbare scholen blijven open en dienen binnen
de geldende richtlijnen in onderwijs te blijven voorzien. Een opdracht die zowel uitdagend als spannend is
EN die alleen vol te houden is als we ons samen blijven inzetten tegen Covid-19. Fijn en goed dus dat u uw
zoon/dochter bij milde klachten of twijfel thuis houdt en ons daarvan op de hoogte stelt. Fijn en goed dat de
leerlingen zich houden aan het systeem van de extra bel, waardoor collega’s zich over een rustige gang
naar het lokaal kunnen begeven. Fijn en goed ook als alle leerlingen consequent bij loopbewegingen in de
gangen en het trappenhuis een mondkapje dragen. Bij dit laatste punt liggen nog wel
verbetermogelijkheden. Verbeteringen die niet alleen bijdragen aan de veiligheid, maar ook aan het
welbehagen van de medewerkers. Hopelijk wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden met uw
zoon/dochter, zodat de school voor iedereen een prettige plek blijft waar we met elkaar onderwijs kunnen
verzorgen.

PERSONEEL en LEERLINGEN
Personeel
 Woensdag 14 oktober werd Henk, onze zeer gewaardeerde conciërge en
alleskunner, 65 jaar. We hebben hem die dag (en de dagen erna) goed in
het zonnetje gezet. En….. wat zijn wij blij dat de pensioengerechtigde leeftijd
tegenwoordig iets hoger ligt.
 Jeroen van den Berg is sinds 1 oktober weer terug op de TooropMavo. Hij heeft ons
in het verleden al vaker, op succesvolle wijze geholpen met invalwerkzaamheden, maar nu
is hij terug als ‘buddy’ en kunnen, (mede dankzij hem), vrijwel alle lessen doorgaan.
Leerlingen
 Als je met een grote groep leerlingen voor een excursie de stad in gaat, hoop je natuurlijk dat alles goed
gaat en dat alle leerlingen zich netjes gedragen. Afgelopen periode, zo heeft u kunnen lezen, zijn we met
alle leerlingen van klas 1 naar Katendrecht en met alle leerlingen van klas 2 naar Rotterdam-Centrum
geweest. Zij hebben dat voortreffelijk gedaan. Leuk als het op deze manier kan. Deze maand zijn de
complimenten dus voor de leerlingen van klas 1 en klas 2.
Martin van Zanten

