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Oudernieuwsbrief nr. 9,  mei 2021 

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

VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 
  

 7 juni  : Reguliere lesdag voor klas 1, 2 en 3 (conform de huidige opzet en lestijden) 

 8 t/m 11 juni  : Projectweek ‘Tech Your Future’ voor klas 1 en 2 

 8 t/m 11 juni : Alternatief programma voor klas 3 (LOB, Cultuur, Sport en ….) 

 10 juni   : Uitslag 1e tijdvak examenkandidaten 

 11 juni  : Aanvragen herkansing (of herprofilering) voor het 2e tijdvak (maximaal 2) 

 14 t/m 25 juni : Centraal examen 2e tijdvak 

 30 juni t/m 7 juli : Toetsweek klas 1 en 2 en SE-week klas 3 

 6 juli  : Diploma-uitreiking: klas 4A om 16:30 uur en klas 4B om 19:00 uur 

 7 juli   : Diploma-uitreiking: klas 4C om 16:30 uur en klas 4D om 19:00 uur 

 8 juli  : Inhaaldag gemiste toetsen en SE-onderdelen 

 9 juli  : Afsluitende jaaractiviteit per leerlaag/klas met de mentor 

 12 juli  : Herkansingen leerjaar 3 

 13 juli   : Boeken inleveren alle leerlingen klas 1, 2, 3 en 4 

 16 juli  : Rapportuitreiking per leerlaag  
 

ONDERWIJS  
  
Centraal examen 2021 

 Vrijdag werd het 1e tijdvak van het centraal examen afgerond. Vrijwel 
iedereen heeft alle examens gemaakt! Na 9 dagen zwoegen op diverse 
examens met lastige vragen en opdrachten mogen de examenkandidaten nu 
even hun rust nemen. Nu zijn de docenten met de eerste en tweede correctie 
aan de beurt. Donderdag 10 juni is de uitslag van het 1e tijdvak bekend. 
Vervolgens vindt er een voorvergadering plaats met de mentoren, de 
afdelingscoördinator en de examensecretaris om de uitslag vast te stellen. 
Daarna worden alle examenkandidaten door hun mentor gebeld. Dit gebeurt 
tussen 12:00 uur en 14:00 uur. Zorg ervoor dat de mentor over het juiste telefoonnummer beschikt. 

 
Organisatie van ons onderwijs van 7 juni t/m 16 juli 

 Separaat aan deze nieuwsbrief heeft u afgelopen vrijdag een informatiebrief ontvangen over de planning in 
de laatste periode van dit schooljaar. Daarnaast heeft u ook een informatiebrief ontvangen over het inzetten 
van preventieve zelftesten (inclusief flyer over hoe deze zelftesten thuis gebruikt dienen te worden).  

 
Overgangsnormen schooljaar 2020-2021 

 Net als vorig schooljaar heeft de TooropMavo ervoor gekozen om de overgangsnormen, zoals deze vermeld 
staan in de schoolgids, niet aan te passen. Wel zullen we bij leerlingen die in de bespreekzone terecht 
komen rekening houden met zowel de bijzondere omstandigheden als met het persoonlijk 
ontwikkelperspectief. 
 

Projectweek ‘Tech Your Future’ klas 1 en 2 

 Volgende week dinsdag (8 juni) begint de Techweek voor de leerlingen van 
klas 1 en 2. Zij gaan aan de slag met een vraagstuk van een echte 
opdrachtgever. Vorige week hebben de leerlingen doorgegeven aan welk 
vraagstuk zij willen werken. Hoe de leerlingen kennis gemaakt hebben met 
de Techweek vindt u in dit filmpje: https://youtu.be/o_8pMBH2hV8 (bij 1.38 
kan u op de link in het midden van het scherm klikken om de filmpjes over 
de opdrachten te bekijken). Aanstaande donderdag ontvangen alle 
leerlingen via Magister-mail meer informatie over de groepsindeling en alle 
geplande activiteiten met bijbehorende locaties en tijdstippen.   
 

https://youtu.be/o_8pMBH2hV8
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Klas 3, alternatief programma 8 t/m 11 juni 

 Oorspronkelijk stond op deze dagen de cultuurreis voor klas 3 gepland. Helaas hebben we die af moeten 
zeggen. Omdat klas 1 en 2 bezig is met de Techweek, biedt het echter wel de gelegenheid om de leerlingen 
van klas 3 een leuk en divers alternatief programma aan te bieden.  
- Dinsdag 8 juni is er een LOB-dag. Van 9:00 tot 12:00 uur voor de leerlingen van klas 3C en 3D en van 

13:00 tot 16:00 uur voor de leerlingen van klas 3A en 3B.  
- Woensdag 9 juni is er een actieve cultuurdag. Van 9:00 tot 12:00 uur voor de leerlingen van klas 3A en 

3B en van 13:00 tot 16:00 uur voor de leerlingen van klas 3C en 3D. Zorg dat uw zoon/dochter sportieve 
kleding draagt of bij zich heeft. 

- Donderdag 10 juni is er voor alle derde klassen een adventure activiteit bij Outdoor Valley (Hoeksekade 
141, 2661 JL Bergschenhoek). De leerlingen verzamelen om 9:45 uur bij Outdoor Valley of om 9:00 uur 
op school (met een goede fiets). Zorg dat uw zoon/dochter kleren draagt die vies mogen worden en 
schone kleren en een handdoek meeneemt. Het programma eindigt rond 12:00 uur. 

- Vrijdag 11 juni is er een inhaaldag voor openstaande toetsen en opdrachten. (Indien het 
schoolexamendossier van leerjaar 3 niet volledig is afgerond, is bevordering naar klas 4 niet mogelijk). 

 
ORGANISATIE    
  
Diploma-uitreiking op dinsdag 6 en woensdag 7 juli  

 Ondanks dat de 1,5 meter afstandsregel tussen leerlingen onderling is losgelaten, 
is het niet mogelijk om één diploma-uitreiking te organiseren waar alle 
geslaagden, ouder(s)/verzorger(s) en de collega’s aanwezig kunnen zijn.       
Een feestelijke bijeenkomst voor zo’n 350 personen is om de bekende 
gezondheidsmaatregelen niet verantwoord. Net als vorig jaar zullen wij de 
diploma-uitreiking zo goed en zo leuk mogelijk per klas organiseren.  
Voor iedere geslaagde examenkandidaat zijn twee genodigde gasten 
(ouder(s)/verzorger(s)) welkom. De diploma-uitreiking voor klas 4A is dinsdag 6 juli en 
begint om 16:30 uur. Voor klas 4B is het eveneens op dinsdag 6 juli, maar begint de diploma-
uitreiking om 19:00 uur. 

      Klas 4C en 4D ontvangen we op woensdag 7 juli. Klas 4C om 16:30 uur en klas 4D om 19:00 uur.   
 
Corona-maatregelen en zelftesten 

 Vorige week hebben wij een grote hoeveelheid zelftesten mogen ontvangen van het ministerie van OCW. 
Deze testen zijn bestemd voor de leerlingen om zich twee keer per week thuis preventief te testen. Met deze 
zelftesten kunnen besmettingen eerder opgespoord worden, namelijk als iemand nog geen klachten heeft.  
Het vroegtijdig opsporen van besmettingen draagt bij aan de continuïteit van het onderwijs. De zelftesten 
worden vanaf 31 mei aan de leerlingen uitgereikt. Naast de inzet van zelftesten blijven de basisregels van 
kracht. Leerlingen dragen een mondkapje in de gangen en bij loopbewegingen in de aula. Leerlingen houden 
1,5 meter afstand van alle medewerkers. Bij klachten blijft een leerling thuis en laat hij/zij zich testen via een 
afspraak bij de GGD. (En u informeert ons vervolgens zo spoedig mogelijk over de uitslag van deze test).   

 
PERSONEEL en LEERLINGEN  
  
Personeel 

 We kijken terug op een relatief rustige en gezonde periode en zodoende waren er nauwelijks wijzigingen. 
Inmiddels zijn we druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Vooral bij de tekortvakken is dat een 
aardige puzzel. 

 
Leerlingen 

 Complimenten voor onze examenleerlingen. Zowel in hun 
voorexamenjaar als in het huidige schooljaar hebben zij het hoofd 
moeten bieden aan wisselende omstandigheden en werd er een 
beroep gedaan op extra vaardigheden. De laatste maand hebben ze 
hard moeten leren voor hun CE en bij het afnemen van het examen 
lieten zij zien zeer gedisciplineerd te zijn. Hopelijk vindt voor 
iedereen de beloning plaats in de vorm van een mooi diploma. 
 
  

Martin van Zanten   


