
 

          Oudernieuwsbrief nr. 10,  juni 2021 

 
Schooljaar 2020-2021 gaat de boeken in als een zeer bijzonder schooljaar, waarin we met elkaar het hoofd 
hebben moeten bieden aan wisselende en uitdagende omstandigheden. De rek is er bij sommigen wel een 
beetje uit, maar de vooruitzichten bieden gelukkig perspectief. We willen u en uw zoon/dochter in dit 
voorwoord oprecht bedanken voor de samenwerking, de feedback en de enorme inzet. ‘Samen voor goed 
onderwijs’ is een credo van de TooropMavo waar we ook in lastige tijden met elkaar gestalte aan geven.  

VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 
  

 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 19:30 uur 

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

 8 juli  : Inhaaldag gemiste toetsen en SE-onderdelen 

 9 juli  : Afsluitende jaaractiviteit per leerlaag/klas met de mentor (klas 1, 2 en 3) 

 12 juli  : Herkansingen leerjaar 3 

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

 15 juli  : Revisievergadering (mogelijk n.a.v. de overgangsvergaderingen) 

 16 juli  : Rapport-uitreiking per leerlaag  
 

ONDERWIJS  
  
Centraal examen 2021 

 Donderdag 10 juni werd de uitslag van het 1e tijdvak bekend gemaakt. Wat een 
buitengewone prestaties hebben onze leerlingen geleverd! 98% geslaagd in de 
eerste ronde met een CE-gemiddelde dat het hoogste was van de afgelopen 10 
jaar. Petje af, graduation cap op. En … vermoedelijk wordt de eindscore na het 
2e tijdvak zelfs 100%! Wij zijn trots op deze lichting. Zij hebben ondanks twee 
memorabele jaren een prachtig resultaat behaald. 

 
Techweek klas 1 en 2 een groot succes 

 Met acht vraagstukken van echte opdrachtgevers zijn de leerlingen in diverse groepjes aan de slag 
gegaan. Om een oplossing te vinden voor een vraagstuk dien je je eerst te verdiepen in het vraagstuk en 
in de wensen van de opdrachtgever. Vervolgens komt het aan op creativiteit en op samenwerken. Super 
om te zien hoe leerlingen van klas 1 en 2 hier samen vorm aan hebben geven. Op vrijdag werden de 
maquettes, de 3D-modellen en de video’s gepresenteerd aan de opdrachtgevers. Ook zij waren erg 
onder de indruk! 

 
Alternatieve CKV-week klas 3 zorgt voor veel variatie en veel plezier 

 LOB, een slagwerk-workshop, een circus en een survivalprogramma zorgden voor veel 
teamspirit en lachende gezichten.  

Inhalen gemiste toetsen en inleveren van opdrachten  

 Vorige week hebben we naar alle leerlagen een alarm mail gestuurd. Sommige leerlingen moeten voor 
één of meerdere vakken nog toetsen inhalen of opdrachten inleveren. Dit kan tot en met donderdag 8 juli. 
Als er dan nog items ontbreken wordt er in leerjaar 1 en 2 het cijfer 1,0 aan het ontbrekende item 
toegekend en dat heeft gevolgen voor het jaarcijfer. In leerjaar 3 ligt het zelfs iets lastiger, want daar 
wordt het eerste deel van het schoolexamen opgebouwd. Als er in leerjaar 3  items ontbreken zorgt dat 
voor een incompleet dossier en dan is bevordering naar leerjaar 4 niet mogelijk. Laten we met elkaar 
proberen dit te voorkomen.  



 

 
 
Vanuit de Klankbordgroep 

 In de tweede week van juni is de klankbordgroep weer bij elkaar geweest. We hebben teruggekeken op 
dit buitengewone schooljaar. Het aanbod van de online lessen werd zeer wisselend beoordeeld. Waar het 
voor de ene leerling een zegen was, was het voor de andere leerling echt onmogelijk om gemotiveerd en 
geconcentreerd te blijven. Ook de kwaliteit van de online lessen liep sterk uiteen. Complimenten waren er 
voor de mentoren. Fijn ook om te horen dat de snelle communicatie en goede organisatie gewaardeerd 
werd. Verder hebben we het gehad over het NPO en de interventies hierbij op de TooropMavo, over de 
onderwijskundige ontwikkelingen en over de organisatie van de ‘formele’ medezeggenschap. Tijdens de 
rondvraag werd er aandacht gevraagd om de nakijktijd beter te bewaken. Bij sommige docenten wordt 
het resultaat van het gemaakte werk wel erg laat bekend. Een verbeterpunt voor ons dus.  
 

ORGANISATIE    
  
Diploma-uitreiking op dinsdag 6 en woensdag 7 juli  

 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 19:30 uur. Klas 4C en 
4D ontvangen we op woensdag 7 juli. Klas 4C om 16:30 uur en klas 4D om 19:30 uur.   

 
Afsluitende jaaractiviteit leerjaar 1, 2 en 3 

 Vrijdag 9 juli willen we het schooljaar op een leuke, feestelijke manier afsluiten voor de leerlingen van 
klas 1, 2 en 3. Het Tooropveld wordt omgebouwd tot een mini attractiepark met allerlei spellen. Een 
stormbaan, een buikschuifbaan, een slingerbal en nog veel meer. De leerlingen van de onderbouw 
ontvangen we met twee klassen tegelijk. Dit in verband met de ruimte en de beschikbare attracties. Naast 
de leuke spelactiviteiten zullen we de leerlingen ook van iets lekkers voorzien. Het tijdschema voor deze 
dag is: 1A & 1B van 9:00 tot 10:15 uur, 1C & 1D van 10:30 tot 11:45 uur, 2A & 2B van 12:00 tot 13:15 uur 
en 2C & 2D van 13:30 tot 14:45 uur. Alle leerlingen van klas 3 zijn van 15:00 tot ongeveer 16:15 uur 
welkom. 
 

Boeken inleveren 13 juli, alle leerlingen!! 

 Alle leerlingen (dus ook de leerlingen van klas 4) dienen op dinsdag 13 juni hun boeken in 
te leveren. Dit dien je persoonlijk te doen en kan niet eerder of op een ander tijdstip. Het 
schema voor het inleveren is als volgt: Leerjaar 1 tussen 9:00 en 10:00 uur;  leerjaar 2 
tussen 10:15 en 11:15 uur; leerjaar 3 tussen 11:30 en 12:30 uur en leerjaar 4 tussen 12:45 
en 13:45 uur.  
 

Rapportuitreiking 

 Op vrijdag 16 juli worden de rapporten door de mentor uitgedeeld aan de leerlingen. De leerlingen van 
klas 1 komen hiervoor om 10:00 uur naar school, de leerlingen van klas 2 om 11:00 uur en de leerlingen 
van klas 3 om 12:00 uur. Hiermee sluit de mentor het schooljaar met zijn/haar leerlingen definitief af. 

 
Corona zelftesten 

 Vanuit het ministerie van OCW hebben wij de opdracht gekregen om onze leerlingen ook voor de 
vakantieperiode te voorzien van zelftesten. Bij het uitdelen van de rapporten op 16 juli zullen wij alle 
leerlingen zelftesten meegeven. Indien een leerling er meer mee wil nemen, dan kan dat op aanvraag bij 
de conciërge en zolang de voorraad strekt. De bedoeling is in ieder geval dat iedere leerling een zelftest 
afneemt op 31 augustus voordat hij/zij weer naar school komt om het rooster voor 2021-2022 op te halen.  
 

PERSONEEL en LEERLINGEN  
  
Personeel 

 Met twee collega’s geheel of gedeeltelijk in de lappenmand, waren er de laatste weken toch nog wat 
aanpassingen. Gelukkig konden veel lessen overgenomen worden. Voor volgend schooljaar hebben we 
het team, na twee succesvolle sollicitatieprocedures, bijna compleet. De laatste vacature wordt 
vermoedelijk  deze week ingevuld.  
 

Leerlingen 

 Fijn om jullie de laatste weken weer allemaal op school te hebben en om te zien 
hoe leuk jullie het met elkaar hebben. Succes met de laatste toetsen en daarna 
lekker genieten van een welverdiende vakantie. 
  

Martin van Zanten   

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fvmbo.osgs.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F5%2F2018%2F03%2Fboeken-inleveren-273x300.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fvmbo.osgs.nl%2Fagenda%2Fboeken-inleveren%2F&docid=_z65EemGNe6bRM&tbnid=nDIATMRj_K6lsM%3A&vet=10ahUKEwjd9KzRroTjAhUd5KYKHS4SCKQQMwhXKBEwEQ..i&w=273&h=300&bih=967&biw=1920&q=boeken%20inleveren&ved=0ahUKEwjd9KzRroTjAhUd5KYKHS4SCKQQMwhXKBEwEQ&iact=mrc&uact=8

