
 

           Oudernieuwsbrief nr. 4,  December 2020 

 

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

 

VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 

  

 4 januari  : Start online lessen klas 1, 2 en 3 voor alle vakken conform het reguliere  
     Magisterrooster. Klas 4 fysiek les op school conform het rooster. 

 19 januari  : Ouder-leerling-docentgesprekken (7 januari ontvangt u per e-mail bericht om in te schrijven). 

 28 januari  : Ontwikkelmiddag voor het team (er is die dag een minirooster 1e t/m 5e uur) 

 1 feb. t/m 5 feb. : Toetsweek voor klas 1 en 2;  Schoolexamens voor klas 3 en 4 

 8 februari  : Inhalen gemiste toetsen en SE-onderdelen 
 

ONDERWIJS  

  

Onderwijs op afstand met online lessen  

 Maandagavond 14 december werden ook wij verrast dat de scholen met ingang van woensdag 16 december 
dicht moesten en dat wij de opdracht kregen om onderwijs op afstand te verzorgen. Wij hebben ervoor 
gekozen om dit al voor de kerstvakantie, op 16 en 17 december, te doen. (Vrijdag 18 december werd 
daarmee een bonus dag). Naar onze mening waren dit twee goede ‘testdagen’. Weet iedereen nog hoe het 
werkt en zijn er knelpunten ten aanzien van de techniek of de faciliteiten? Daarbij bood het ook de 
gelegenheid om een lesperiode goed af te ronden, om een doorkijkje te geven naar de periode van 4 tot 18 
januari, om vragen te beantwoorden en om een periode prettig af te sluiten die zo vreemd is geëindigd. De 
eerste geluiden van zowel leerlingen als docenten zijn vrijwel allemaal positief. Dit biedt perspectief voor 
2021, want op maandag 4 januari beginnen we weer en starten alle vakken volgens het reguliere 
Magisterrooster met de online lessen. Dit geldt voor klas 1, 2 en 3. Klas 4 heeft deze periode gewoon fysiek 
les op school conform het reguliere rooster. Hopelijk kunnen we 18 januari allemaal weer fysiek naar school. 

 

Wat gebeurde er in december…. 

 

Toneelspel op examenniveau, voorlichting van brugklasleerlingen op een basisschool, een 

Sinterklaasspel bij de mentor, de strijd  tegen de coronakilootjes en aandacht voor Paarse Vrijdag & 

Respect voor elkaar.  

 

Onderwijskundige terugblik op 2020 

 Ondanks dat 2020 de boeken in gaat als een zeer bijzonder jaar, zijn wij toch trots op meerdere 
onderwijskundige ontwikkelingen. Het Cambridge programma voor Engels krijgt vorm in de bovenbouw. We 
zijn gestart met de invoering van een vaardighedenportfolio (Simulise), we zitten in de pilotfase voor de 
nieuwe leerroute Technologie&Toepassing en we ontwikkelen didactische vaardigheden om volgend 
schooljaar te starten met blended learning. De leerlingen, startend in klas 1, hebben dan naast boeken ook 
een eigen device. Allemaal mooie ontwikkelingen naar toekomstbestendig onderwijs. 

 

‘Ziek’ melden tijdens onderwijs op afstand 

 Ook in de periode dat we onderwijs op afstand verzorgen kan het voorkomen dat uw zoon/dochter ziek is en 
te ziek is om de online lessen te volgen. We verzoeken u dan ook om dit zo snel mogelijk, telefonisch, aan 
ons door te geven. Dit geldt ook voor leerlingen die een online les moeten missen in verband met een 
afspraak bij de orthodontist of iets anders. Leerlingen die niet ziek zijn, zijn verplicht om de online lessen te 
volgen. Aanwezigheid wordt gecontroleerd en verzuim wordt geregistreerd. (De ‘Q’- notatie, zie vorige 
oudernieuwsbrief, komt in de periode dat wij onderwijs op afstand geven bij klas 1, 2 en 3  te vervallen).  



 

 

ORGANISATIE  

  

Communicatie (Nieuwsbrieven en Informatiebrieven m.b.t. corona/schoolsluiting en E-mailberichten) 

 Zeker in deze periode doen we ons best om zo goed mogelijk met u te communiceren. Organisatorische of 
onderwijskundige aanpassingen vanwege corona en/of de lockdown sturen wij u toe in separate 
informatiebrieven. Dinsdag 15 december heeft u, nummer 1 ontvangen en vrijdag 18 december nummer 2. 
We kiezen ervoor om daarbij niet op zaken vooruit te lopen. We sturen liever drie korte informatiebrieven 
met concrete informatie dan één uitgebreide brief waarop we, vanwege gewijzigde omstandigheden, 
correcties moeten maken. Daarnaast ontvangt u van ons iedere maand de oudernieuwsbrief. In deze 
nieuwsbrief laten we zoveel mogelijk de informatie over de aanpassingen m.b.t. corona en/of de lockdown 
achterwege. De nieuwsbrief behoudt zo haar oorspronkelijke functie en voor u betekent het dat er maar één 
vindplaats is voor de aanpassingen. In sommige gevallen sturen we ook een kort e-mailbericht (geen brief) 
naar de ouder(s)/verzorger(s). Dit bericht heeft slechts betrekking op één klas of één leerlaag. 

 Wij versturen al onze brieven en berichten via Magistermail. Het is dus belangrijk dat u met uw juiste 
e-mailadres vermeld staat in Magister. (Dit kunt u zelf controleren en desgewenst aanpassen in de 

Magisterapp). De mailserver van Magister kent, zeker in hectische tijden, capaciteitsproblemen. Als veel 

scholen tegelijk een bericht sturen, kan het gevolg zijn dat de door ons verstuurde e-mail later aankomt dan 

gepland. We proberen hier uiteraard rekening mee te houden, maar hebben dit niet altijd zelf in de hand.  

 

Ouder-leerling-docentgesprekken klas 1 t/m 4 (19 januari 2021) 

 U kunt vanaf 7 januari twee gesprekken aanvragen voor een gesprek met een vakdocent. U ontvangt 
hiervoor een e-mail van ‘Oudergesprek’. Deze gesprekken zullen online plaatsvinden via Teams. De 
betreffende vakdocent stuurt u hiervoor een uitnodiging. De leerling opent het gesprek met zijn/haar 
hulpvraag en de leerling vat het gesprek aan het einde samen. Een ouder-leerling-docentgesprek duurt  
10 minuten.   

 

PERSONEEL en LEERLINGEN  

  

Personeel 

 De heer Rijnders liet zichzelf (en ons) op 4 december behoorlijk schrikken met een spoedopname in het 
ziekenhuis. Gelukkig is hij weer thuis, maar zijn herstel zal de nodige tijd vragen. We houden dus rekening 
met een gefaseerde opbouw. Vermoedelijk start hij 4 januari met enkele klassen die hij online les zal geven. 
Voor de overige klassen gaan we op zoek naar vervanging, zodat hun lesprogramma niet in gevaar komt. 
We proberen dit te realiseren binnen het reguliere rooster. We wensen de heer Rijnders veel succes met zijn 
herstel. 

 

Sfeeracties 

 De maand december staat bekend als een feestelijke en drukke maand. Dat geldt ook bij ons op 
de TooropMavo. Dit jaar ging alles helaas anders. Toch hebben we getracht 
deze maand wat op te vrolijken met sfeeracties. Zo was er met Sinterklaas voor 
iedere leerling een chocoladeletter met een gedicht, hebben we dit jaar naast de     

   traditionele kerstversiering in de aula een super grote boom  

 gekocht voor het schoolplein, was er warme chocolademelk voor 

iedereen, hadden we kerstmuziek in de aula en werden er 

kerstkoeken uitgedeeld in de klas. De geplande oliebollenactie op 

17 december kwam te vervallen omdat we opeens ‘dicht’ moesten; 

die oliebol houden de leerlingen natuurlijk tegoed.  

 

Leerlingen  

 Deze maand gaat de pluim naar de leerlingen van klas 1. Woensdag 16 december zijn we begonnen met de 
online lessen. Natuurlijk hebben de leerlingen uit klas 1 hier vorig jaar al kennis mee gemaakt in groep 8, 
maar op een VO-school met wisselende lessen en mogelijk een ander systeem is dat toch anders. De 
complimenten van de docenten stroomden woensdag in de groepsapp binnen. ‘Wat doen ze het goed’, wat 
zijn ze enthousiast’, ‘wat houden ze zich netjes aan: geluid uit en handje opsteken’. Complimenten die we 
natuurlijk graag met u in deze nieuwsbrief delen.         
  

Namens het gehele team van de TooropMavo wens ik u: Fijne Feestdagen en een gezond en vertrouwd 2021! 

 

Martin van Zanten  

 


