
Goed onderwijs met
ruimte voor je talent

Uit de schoolbanken

Modern Onderwijs
Technologie & Toepassing en Vaardigheden 
voor de Toekomst

Om de leerlingen voor te bereiden op 
de toekomst wordt er op school ook 
aandacht besteed aan toekomstgerichte 
vaardigheden. Denk hierbij aan: 
probleemoplossend vermogen, digitale 
geletterdheid, samenwerken en 
presenteren. Dit gebeurt bij diverse ‘doe-
opdrachten’ en tijdens een projectweek 
in de onderbouw. In de bovenbouw 
komt er aansluitend een leerroute 
voor Technologie & Toepassing. De 
leerlingen maken hierbij kennis met alle 
maatschappelijke sectoren. Ze krijgen 
hierdoor een betere kijk op de toekomstige 
beroepen en vervolgopleidingen.
Iedere leerling bouwt ook een 
vaardighedenportfolio op. Dit is een 
digitaal groeidocument dat ook na het 

Een sociaal veilige 
leeromgeving met 
ambitie

Met plezier naar school gaan is in onze 
ogen de basis om jezelf te ontwikkelen. 
Op school hoor je jezelf te kunnen zijn 
zonder dat je de ander tekort doet. Je 
gaat op zoek naar je eigen talenten en 
waardeert de talenten van de ander. 
Onze theaterlessen en mentorlessen 
helpen je hierbij. 
Buiten de reguliere lessen om kunnen 
de leerlingen deelnemen aan de ver-
schillende PlusProgramma’s. Ook het 
evenement Toorop’s Got Talent is een 
vast onderdeel in ons jaarprogramma. 
Al deze activiteiten dragen bij aan een 
goede sfeer op school.
Bij het laatste tevredenheidsonderzoek 
werd de ‘sociale veiligheid’ op de 
TooropMavo door zowel de leerlingen 
als de ouders hooggewaardeerd! Iets 
waar we oprecht trots op zijn en waar-
aan wij allemaal onze bijdrage leveren.

Op reis gaan we ook (en hopelijk 
kan dat straks weer)

Tijdens elk schooljaar worden 
activiteiten en excursies georganiseerd 
die deel uitmaken van het 
onderwijsprogramma. Daarnaast 
hebben de brugklasleerlingen hun 
kennismakingsdagen in Heino. Voor 
de leerlingen van klas 2 is er een ski-
reis. Klas 3 heeft een cultuurreis en 
de examenkandidaten sluiten hun 
schoolloopbaan op de TooropMavo 
traditiegetrouw af in Parijs. 

TooropMavo

Tooroplaan 8
3055 VG Rotterdam
tel. 010-4227623
www.detooropmavo.nl

Bereikbaarheid met openbaar vervoer

• vanuit het centrum tramlijn 4, 
 halte Liduinaplein
• vanuit Ommoord buslijn 35, halte  
 Plevierlaan
• vanuit Lansingerland bus 174, 
 halte Grindweg
• de meeste leerlingen komen op 
 de fiets naar school.

‘Ontmoet de TooropMavo’
 (Meld je aan op onze website)

   Lesjesmiddag voor leerlingen groep 8
       13 jan. & 17 feb. (14:15 - 16:15)
   Persoonlijke rondleiding; leerling & ouder
          6, 20 en 27  jan. /3 en 10 feb. 
   Informatieavond voor ouders
       12 jan. & 2 feb.
   Open dag (helaas niet dit jaar       )

   Inschrijfperiode bij het VO
      vanaf 15 feb. tot 11 maart.

Lessen van 70 minuten: uitdagend en activerend.
Huiswerkbegeleiding tijdens daarvoor ingeruimde lestijd.

“ Het is hier gewoon gezellig, 
iedereen kent elkaar”

behalen van een diploma gekoppeld 
blijft aan de leerling. Modern en 
toekomstgericht onderwijs sluit aan 
bij de ambitie van de school om onze 
leerlingen net iets vaardiger, bekwamer 
en talentvoller voor te bereiden op de 
toekomst. 



Kernwaarden van de 
TooropMavo

• Kleinschalig & persoonlijk
• Een veilig en sociaal leerklimaat
• Ruimte voor talentontwikkeling
• Samen voor goed onderwijs

Onderwijskundige profilering

• Leerlijn ‘Theater’ 
• Leerlijn ‘fine Art’ en  ‘media Design’
•   Technologie & Toepassing
• Mavo/Havo in klas 1 en 2
• Extra: Sport, Techniek,Tekenen of  
 Spaans
• Een doorlopende Cultuur-lijn van   
 klas 1 t/m 3

Sterke punten

• Weinig lesuitval
•  Hybride onderwijs en online 
    lessen
• Goede opbrengsten & resultaten
• Een goed leerlingvolgsysteem
• Werkweken en cultuurreizen
• Een mooi en overzichtelijk  schoolge- 
 bouw

Klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat uit ouders, 
leerlingen en enkele medewerkers van de 
school. Ongeveer vier keer per jaar komt 
de klankbordgroep bij elkaar; zij adviseert 
de schoolleiding op het gebied van onder-
wijskundige en organisatorische zaken.

Leerlingenraad
De leerlingen in de klankbordgroep zijn 
een afvaardiging van de leerlingenraad. 
In de leerlingenraad zijn leerlingen van-
uit elke leerlaag vertegenwoordigd. De 
leerlingenraad heeft circa 8 keer per jaar 
overleg. Onderwijs, regelgeving en het or-
ganiseren van activiteiten zijn hierbij vaste 
agendapunten. 

Burgerschap & Milieube-
wustzijn
Op de TooropMavo vinden we het be-
langrijk dat de leerlingen niet alleen oog 
hebben voor elkaar maar ook voor hun 
omgeving. Zo doen de leerlingen mee 
met buurtacties, met NL-Doet en de Keep 
It Clean Day in Rotterdam. Ook kiezen de 
leerlingen ieder jaar een goed doel; met 
de gehele school komen wij tijdens So-
cial X-mas in actie om geld in te zamelen 
(te verdienen) voor dit goede doel. Naast 
burgerschap maken we ons ook sterk voor 
milieubewustheid en duurzaamheid. Wel-
ke ‘footprint’ laat jij na ?  

fine Art & media Design
Alle leerlingen starten in klas 1 met fine Art 
(tekenen) en media Design. Gecombineerd: 
Art&Design. Beide vakken kunnen tot en met 
het 4e jaar gevolgd worden en kunnen worden 
afgesloten met een examen. De TooropMavo 
heeft een goede samenwerking met het Gra-
fisch Lyceum. Leerlingen met een positief advies 
kunnen zodoende soepel doorstromen. Hier-
mee heeft de TooropMavo een bevoorrechte 
positie in Rotterdam.
Ook is er een doorlopende leerlijn in ontwikke-
ling met de afdeling Beeldende Vormgeving 
van Het Lyceum Rotterdam en met het Hout en 
Meubilering College.
 

Sport, Techniek, Spaans en 
Beeldend
Naast Theater+ zijn er ook plus programma’s 
voor: Sport, Techniek, Spaans en Beeldend 
(tekenen). Dit aanbod vindt aan het einde 
van de dag plaats en gaat dus niet ten koste 
van reguliere lessen. 

Chromebook en online lessen
In de brugklas starten we met hybride on-
derwijs. Dit betekent dat de leerlingen naast 
boeken ook de beschikking hebben over een 
eigen Chromebook. De ouders sluiten hier-
voor een overeenkomst met de leverancier. 
Naast digitaal onderwijs in de klas bieden wij 
ook online onderwijs aan dat vanuit huis ge-

taties te verbeteren en het geeft informatie over 
welk onderwijsniveau het beste bij een leer-
ling past. 
Contact met ouders
Niet alleen in de brugklas maar ook in de ho-
gere leerjaren is er intensief contact tussen de 
leerling, de mentor en de ouders. Een goed 
samenspel in deze pedagogische driehoek 
draagt bij aan een succesvolle schoolloop-
baan. De mentor is hierbij voor ouders en leer-
lingen altijd het eerste aanspreekpunt. Tijdens 
het schooljaar vinden er ook ouder-leerling-
mentorgesprekken plaats. Daarnaast zijn er 
diverse informatieavonden over algemene

Theater
Ook voor Theater is er een doorlopende leer-
lijn op de TooropMavo. Na het theaterprogram-
ma in klas 1 en 2 kunnen de leerlingen in de 
bovenbouw ‘Theater’ kiezen als examenvak. 
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om het 
Theater+ programma volgen. Het Theater+ 
programma vindt voornamelijk buiten school 
plaats. De leerlingen bezoeken diverse voor-
stellingen en nemen deel aan verschillende 
workshops. De samenwerking met de Thea-
terHavo/Vwo en de MBO-Theaterschool zorgt 
ook hier voor een soepele doorstroom. 

volgd kan worden. De afgelopen maanden 
hebben we goede ervaringen opgedaan en 
konden we met elkaar invulling geven aan de 
gewenste studievoortgang.

Mavo en Havo-onderbouw
Leerlingen met een mavo/havo-advies vin-
den bij de TooropMavo dé mogelijkheid om 
zich in een rustige, prettige omgeving voor te 
bereiden op een overstap naar de havo. Zowel 
in leerjaar 1 als in leerjaar 2 is er een mavo/
havo-klas met onderwijs op havo-niveau. De 
TooropMavo maakt gebruik van RTTI. Met 
RTTI wordt snel inzicht verkregen in het ken-
nisniveau en de leerstrategie van een leerling. 
Daarbij helpt het een leerling om zijn leerpres-

schoolzaken, de vakkenpakketkeuze, het 
examenreglement of de buitenlandreizen. 
Via het schooladministratiesysteem Magister 
(inclusief ELO) zijn ouders altijd op de hoogte 
van cijfers, aanwezigheid en huiswerk.

Onderwijs & Kwaliteit
De eindexamenresultaten op de Toorop-
Mavo mogen er wezen. Al ruim vijfentwin-
tig jaar scoort de school boven het landelijk 
gemiddelde. Niet voor niets heeft de Toor-
opMavo de afgelopen tien jaar het predi-
caat ‘excellente school’ toebedeeld gekre-
gen. Ook van de onderwijsinspectie heeft 
de TooropMavo afgelopen jaar de hoogste 
mogelijke beoordeling gekregen.


