
 

                 Oudernieuwsbrief nr. 7,  Maart 2021 

 

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

 

VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 

  

 31 maart   : Uiterste inleverdatum pakketkeuzeformulier 

 2 t/m 5 april : Pasen 

 12 t/m 16 april : SE-5 voor de examenkandidaten 

 19 april  : Inhalen gemiste toetsen SE-5 examenkandidaten 

 20 en 21 april : CPE-Beeldend voor examenkandidaten met fine-Art of media-Design 

 23 april   : Herkansing(en)/herprofilering schoolexamen leerlingen klas 4  

 27 april  : Koningsdag (vrije dag) 

 29 en 30 april : Examentrainingen klas 4. Aangepast programma voor klas 1, 2 en 3.  
     (Zie informatiebrief van 25 maart). 

 1 t/m 16 mei  : Meivakantie 

 17 mei   : Start Centraal Examen 
 

ONDERWIJS  

  

Organisatie van ons onderwijs tot de meivakantie 

 Vorige week hebben we een uitgebreide informatiebrief gestuurd waarin we hebben aangegeven dat we, 
binnen de gestelde richtlijnen, tevreden zijn over hoe we het onderwijs op dit moment met elkaar  
organiseren. Tot aan de meivakantie zullen we de organisatievorm met halve klassen continueren. In de 
betreffende informatiebrief staat een overzicht van welke groep we op welke dag op school verwachten. Een 
uitzondering daarop zijn de twee laatste dagen voor de meivakantie. Op 29 en 30 april hebben we een 
aangepast programma voor klas 1, 2 en 3 en verzorgen we examentrainingen voor klas 4.  Naast deze 
examentrainingen is er voor ieder vak, voorafgaand aan een examen, een online vragenuurtje om de laatste 
puntjes op de ‘i’ te zetten. Tot slot bieden wij de examenkandidaten een extra herkansing uit het PTA aan. 
Alle informatie met betrekking tot het eindexamen vindt u in het ‘Toorop Examenboekje’ die alle 
examenkandidaten ontvangen (of reeds ontvangen hebben).  

 

Technologie & Toepassing 

 Volgend schooljaar starten 
wij in leerjaar 3 met één 
pilotgroep voor het vak T&T. 
Dit praktische vak zorgt 
ervoor dat de gemengde 
leerweg en de theoretische 
leerweg één worden. Iedere 
VMBO-TL school (of Mavo) 
dient in de toekomst een 
praktijkgericht vak aan te 
bieden. T&T bestrijkt negen 
gebieden en daarmee alle 
sectoren. Bij dit vak buigen 
de leerlingen zich over een 
vraagstuk uit één van deze 
gebieden en gaan zij, door 
samen te werken, op zoek 
naar een oplossing en een ontwerp om dit vervolgens aan de opdrachtgever te presenteren. Samenwerken, 
probleemoplossend vermogen, digitale geletterdheid en presenteren zijn vaardigheden die centraal staan.  
Daarbij bieden de diverse gebieden een mooie oriëntatie op een vervolgopleiding of een toekomstig beroep. 
Voor het vak wordt een apart lokaal ingericht. We zijn nog op zoek naar een passende naam voor dit lokaal, 
waarbij we het woord ‘techniek’ willen vermijden omdat het nieuwe vak eigenlijk veel breder is. Als u een 
leuke of goede suggestie heeft voor de naamgeving van dit lokaal, dan ontvangen wij die graag.  

 

 

 



 

Onderwijsresultaten 2021 

 Recentelijk ontvingen wij van de inspectie een overzicht van onze onderwijsresultaten. We mogen wederom 
tevreden zijn. De inspectie gebruikt 4 indicatoren en hanteert daarbij een gemiddelde van 3 jaar. De 
onderbouwpositie ten opzichte van het advies van de basisschool , de onderbouwsnelheid, het 
bovenbouwsucces en de examencijfers. Op de eerste drie indicatoren lag onze score ruim boven de norm. 
Omdat het CE afgelopen jaar geen doorgang vond, is deze indicator dit jaar niet beoordeeld.  
 

Wat gebeurde er nog meer deze maand…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een les buiten boksen bij LO    Een boek voor klas 3 i.v.m.                Een tekenopdracht om bij een congres 

      het project ‘Er was eens……’             de zorg een ‘hart onder de riem’ te steken 

ORGANISATIE    

  

Pakketkeuzeformulieren 

 Op 15, 16 en 17 maart was er voor leerjaar 1, 2 en 3 een informatieavond over de pakketkeuze. (De 
gebruikte presentatie voor het betreffende leerjaar kunt u op onze website vinden). Alle leerlingen hebben 
een pakketkeuzeformulier gehad om samen met u in te vullen. Het ingevulde formulier dient uiterlijk 
woensdag 31 maart ingeleverd te worden. Indien u er niet uitkomt of als u nog vragen heeft, dan kunt u 
contact opnemen met de mentor of met mevrouw Pasman, onze LOB-coördinator.  
 

Oudertevredenheidsonderzoek 

 Begin maart heeft u van ons een verzoek gekregen om deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek. 
Indien u hier nog niet aan toegekomen bent, dan willen we u vriendelijk vragen om dat alsnog te doen. Het is 
tot 31 maart mogelijk. (Als het goed is, hebben de ouder(s)/ verzorger(s), waarvan we nog geen respons 
hebben ontvangen, dinsdag 23 maart een e-mail ter herinnering ontvangen). 

 

Aanmeldingen voor schooljaar 2021-2022 

 Het aantal aanmeldingen voor de TL-klassen blijft wat achter. Op aanbeveling van het ministerie is aan 
basisscholen gevraagd om de leerlingen uit groep 8  ‘kansrijk’ te adviseren. Dit heeft geleid tot veel dubbele 
adviezen (bijv. TL/HAVO), terwijl een inschrijving op de TooropMavo vooral plaatsvindt op basis van een 
enkelvoudig TL (of GL) advies. We hebben dus nog enkele plaatsen beschikbaar in onze TL-klassen.   

 

Coronamaatregelen 

 Het is absoluut belangrijk dat we met elkaar scherp blijven op de naleving van de coronavoorschriften. Bij 
twijfel dient uw zoon/dochter echt thuis te blijven en dient hij/zij getest te worden. Ook is het belangrijk dat wij 
op de hoogte worden gesteld van de testuitslag. De mondkapjes worden door de leerlingen zeer 
gedisciplineerd gedragen, maar het onderling houden van 1,5 meter afstand kan en moet een heel stuk 
beter. We hebben elkaar hierbij echt nodig als we verantwoord fysiek les willen blijven geven.   

 

PERSONEEL en LEERLINGEN  

  

Personeel 

 Naast de heer Van den Berg (Jeroen), die wederom vader is geworden van een prachtige dochter, is ook 
mevrouw Meesters met een aantal ‘buddy-uren’ uitgebreid. Op deze manier hopen we nog meer lessen te  
kunnen vervangen indien een collega afwezig is of vanuit huis les moet geven. Verder zijn we al druk bezig 
met de formatie van volgend schooljaar. Hierbij houden we ook rekening met extra personele inzet, om 
vanuit de NPO-subsidie (Nationaal Programma Onderwijs) mogelijk ontstane achterstanden weg te werken. 
 

Leerlingen  

 De pluim van de maand is dit keer voor de leerlingenraad. Met een leuke paasactie bezorgen zij alle 
leerlingen een leuke paastraktatie als opsteker.    

 

Martin van Zanten  

 


