
 

         Oudernieuwsbrief nr. 1,  september 2021 

 
Hierbij ontvangt u de eerste oudernieuwsbrief van schooljaar 2021-2022 
 
 
VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 
  

 14 oktober         : Scholenmarkt voor leerlingen in klas 4 (15:50 - 17:15 uur; locatie VCH)  

 14 oktober          : Theaterdialogen voor leerlingen met Theater in klas 4 (vanaf 18:30 uur; locatie TooropMavo. Informatiebrief volgt) 

 18 t/m 22 okt.      : Herfstvakantie 

 26 oktober          : Ouder-Leerling-Mentorgesprek klas 1, 2 en 3 (11 okt. ontvangt u een e-mail van ‘Schoolgesprek.nl’ om in te schrijven) 

 29 oktober         : Cultuurdag in Delft voor leerlingen in klas 2 (informatiebrief volgt) 

 29 okt. t/m 5 nov.: S.E. 3 voor leerlingen in klas 4 
 

ONDERWIJS  
  
Terugblik kennismakingsavonden  

 Verdeeld over 4 avonden en gesplitst in twee groepen per avond hebben we met alle ouder(s)/verzorger(s) en mentoren 
een fijne kennismaking weten te organiseren. De opkomst was groot en dat getuigt van betrokkenheid. Een goed begin 
van een nieuw  schooljaar en van de gewenste samenwerking.  

 
Brugklaskamp; groot succes! 

 Het blijft een succesformule! Twee bussen (vol met enthousiaste 
brugklasleerlingen), 7 ervaren begeleiders en 4 assistent-leiders uit klas 4 
vertrokken woensdag 15 september naar Heino. Met behulp van een zeer 
divers en actief programma leerden de leerlingen uit de verschillende 
klassen elkaar en de begeleiders beter kennen. Een goede basis voor 
een leuk en leerzaam eerste schooljaar in het VO. Het prachtige weer 
tijdens deze drie dagen was een mooi aanvullend cadeautje.   

 
PLENDA in klas 1 en 2 

 In klas 1 en 2 maken we dit jaar gebruik van een speciale planningsagenda (PLENDA). De leerlingen leren met dit 
hulpmiddel om beter en gerichter te plannen. Bij het oefenen van deze vaardigheid worden zij ook geholpen door de 
mentor en de vakdocenten. Belangrijk hierbij is natuurlijk wel dat de leerlingen iedere dag de PLENDA bij zich hebben. In 
de PLENDA staan ook tips om te plannen en om handiger en effectiever te leren. Absoluut de moeite waard om hier  
samen met uw zoon/dochter eens naar te kijken. Een introductie- en instructiefilmpje over het gebruik van de PLENDA 
vindt u op: https://youtu.be/OtTE-eWh1NI 

 
Vak ondersteuningsmodules (VOM) in klas 3 en 4 

 Deze week zijn de “Vak ondersteuningsmodules” gestart in klas 3 en 4. Ieder vak biedt één of meerdere modules aan 
waarin ze een gedeelte van de leerstof van vorig schooljaar herhalen. Een module bestaat uit 4 lessen van 60 minuten. 
Voor klas 4 worden deze gegeven op woensdag van 15:00 tot 16:00 uur en voor klas 3 op donderdag van 15:00 tot 16:00 
uur. Tijdens een module wordt de leerstof nogmaals uitgelegd en wordt er met de aangeboden leerstof geoefend in de 
klas. (De leerlingen krijgen geen huiswerk!) Voor leerjaar 3 worden er 5 blokken van 4 lessen aangeboden en voor leerjaar 
4 zijn dat 4 blokken van 4 lessen dit schooljaar. Bij ieder blok kunnen de leerlingen kiezen voor welk vak ze een module 
willen volgen. Als ‘meetkunde’ bij wiskunde een lastig onderwerp was, dan kan worden ingetekend voor deze module. Als 
‘bronverklaring’ bij geschiedenis lastig is, dan kan voor die module worden ingetekend. Maatwerk dus! Alle leerlingen uit 
klas 3 en klas 4 en alle ouder(s)/verzorger(s) hebben hierover een uitgebreide informatiemail ontvangen met een overzicht 
van het leerstofaanbod per vak en per blok. Veel leerlingen hebben zich gelukkig (op tijd) opgegeven voor deze vak 
ondersteuningsmodules in blok 1. Via Magister konden leerlingen zich bij het item ‘activiteiten’ opgeven. Mogelijk is dit de 
eerste keer nog niet bij iedereen goed gegaan of is het aan de aandacht ontsnapt. Voor deze leerlingen geldt dat ze 
volgende week alsnog aan kunnen haken als zij hun 1e en 2e keuze doorgeven bij de afdelingscoördinator (de heer 
IJsseldijk). De heer IJsseldijk kijkt dan of er bij de betreffende module nog ruimte is. Eind oktober vindt de aanmelding voor 
de vak ondersteuningsmodules in blok 2 plaats via Magister bij het item ‘activiteiten’.  
 

Training ‘Leren, leren’  

 Een belangrijke vaardigheid om tot leren te komen is, weten en begrijpen hoe je moet leren. Verscheidene leerlingen 
blijken dit lastig te vinden en het oefenen van deze vaardigheid is de afgelopen twee jaar, vanwege alle corona-perikelen, 
minder aan bod gekomen. In november en in de eerste week van december willen we daarom een training op vrijwillige 
basis aanbieden. De training bestaat uit 3 sessies die om de week gegeven wordt op maandagmiddag om 15:00 uur. Op 
de eerste maandag in november start de training voor de bovenbouw en op de tweede maandag van november is de 
onderbouw aan de beurt. Leerlingen kunnen zich voor deze training opgeven bij de betreffende afdelingscoördinator. 
Zodra er meer bekend is over de invulling van deze training ontvangt u van ons een aanvullende informatiebrief.  

 
 

https://youtu.be/OtTE-eWh1NI


 

 
Studiebegeleidingsklas op woensdagmiddag 

 Vanaf woensdag 6 oktober gaat onze studiebegeleidingsklas van start. Leerlingen die voor een vak extra ondersteuning of 
uitleg wensen, kunnen iedere woensdag om 15:00 uur terecht in lokaal 105. Vier docenten/stagiaires helpen de leerlingen 
graag. Deelname aan de studiebegeleidingsklas vindt plaats op vrijwillige basis. De vakdocent, de mentor of u als 
ouder/verzorger kan natuurlijk wel het advies geven om van deze mogelijkheid gebruik te maken.  

 
   Plus-Programma’s op de TooropMavo   

 Direct na de herfstvakantie starten de Plus-Programma’s. 
Leerlingen kunnen zich hiervoor vanaf 11 oktober opgeven via 
Magister, bij het item ‘activiteiten’. Daar staat ook voor welke leerlaag 
en op het welke dag een programma wordt aangeboden. Het aanbod bestaat dit jaar uit: Sport-Plus, Techniek-Plus, 
Beeldend-Plus,  Theater buiten de deur en Office 365.  

 
LOB (Loopbaanoriëntatie en begeleiding) 

 Oktober wordt de maand waarin alle leerlagen onder begeleiding van hun mentor verder gaan of een start maken met hun 
digitale portfolio in Simulise. De opdrachten die hieraan gekoppeld zijn dagen de leerlingen uit om na te denken over wie 
ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen, zodat ze uiteindelijk een goede keuze kunnen maken voor hun pakketkeuze en 
hun toekomst na de TooropMavo. Voor de leerlingen van klas 4 gaat dit laatste al opschieten. Zij zullen dit schooljaar voor 
1 april een keuze moeten maken. Om hen hierbij te helpen gaan zij, als verplicht onderdeel van LOB en hun 
profielwerkstuk, op donderdag 14 oktober naar een scholenmarkt op het Vak College Hillegersberg. Een aanvulling op de 
vorige edities is dat ze naast de presentaties van de opleidingen ook een speeddate hebben met mensen uit verschillende 
werkvelden. In de bijlage vindt u hier meer informatie over. De leerlingen van klas 3 en 4 zullen eind oktober via hun 
Magistermail een overzicht krijgen van de Open Dagen van de scholen in de regio. Diverse scholen starten hier al in 
november mee.  

 
ORGANISATIE  
  
Ouder-Leerling-Mentorgesprekken (OLM) 

 Dinsdag 26 oktober vinden de OLM-gesprekken voor klas 1, 2 en 3 plaats. Tijdens deze gesprekken wordt er gezamenlijk 
gekeken hoe het tot nu toe op school gaat. Wat gaat er goed en waar kunnen we elkaar mogelijk beter helpen? De leerling 
mag het gesprek openen en na afloop mag hij/zij een samenvatting geven. Op 11 oktober ontvangt u een e-mail van 
‘Schoolgesprek.nl’ waarmee u zich in kunt schrijven. (23 november zijn de OLM-gesprekken voor klas 4).   

 
Gemiste toetsen en inhaalmomenten  

 Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat een leerling door omstandigheden een keer afwezig is en hierdoor een toets moet 
missen. De leerling dient bij terugkomst op school zo snel mogelijk een bindende afspraak met de betreffende vakdocent 
te maken om deze toets in te halen. Voor het inhalen van toetsen organiseren wij twee vaste inhaalmomenten. Zowel op 
dinsdag- als op vrijdagmiddag kunnen deze toetsen tussen 13:30 en 16:00 uur ingehaald worden in lokaal 101. De heer 
Van Houten coördineert dit inhaalmoment en is tevens als vaste surveillant aanwezig.  

 
Ouderbijdrage 2021-2022  

 Rond 22 september hebben wij via WIS-Collect alle ouder(s)/verzorger(s) een verzoek per mail gestuurd om de 
ouderbijdrage van dit schooljaar te betalen. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan hopen wij dat deze reminder daar 
alsnog voor zorgt. Een specificatie van de ouderbijdrage vindt u in de schoolgids. 
 

Schoolgids schooljaar 2021-2022 

 Op de kennismakingsavonden hebben we bijna alle ouder(s)/verzorger(s) de schoolgids 2021-2022 
kunnen overhandigen. In de schoolgids treft u o.a. de jaarplanning, de overgangsnormen en 
belangrijke contactgegevens aan. Een digitale versie van de schoolgids vindt u op onze website bij de 
button ‘school’ en bij het icoontje ‘download’. 

 

PERSONEEL en LEERLINGEN  
  
Personeel 

 Dit schooljaar zijn we gestart met een volledige bezetting van al onze lesuren. Dat is natuurlijk fijn, want dat zorgt voor rust 
en duidelijkheid. Toch was het twee weken voor aanvang van het nieuwe schooljaar nog knap puzzelen, want zowel 
mevrouw Alberts (fine Art) als mevrouw Slaats (Nederlands) waren nog niet in staat om hun werkzaamheden op te 
pakken. We wensen beide collega’s een spoedig herstel en zijn blij met de extra inzet van een aantal collega’s, waardoor 
het onderwijsprogramma geen vertraging oploopt.  
 

Leerlingen  

 In deze rubriek delen we een compliment uit aan leerlingen die de afgelopen maand iets bijzonders hebben laten zien of 
iets speciaals hebben gedaan. Dat compliment gaat deze maand naar de assistent-leiders van het brugklaskamp. Wat 
hebben jullie fantastisch geholpen. Gelukkig hebben jullie er ook zelf erg van genoten; zo bleek uit de enthousiaste 
verhalen achteraf.  
             

Martin van Zanten  

 

https://www.detooropmavo.nl/school/fine-art
https://www.detooropmavo.nl/school/theater
https://www.detooropmavo.nl/school/sportplus
https://www.detooropmavo.nl/school/plus-programma

