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29 oktober
: Cultuurdag in Delft voor leerlingen in klas 2
29 okt. t/m 5 nov. : S.E. 3 voor leerlingen in klas 4
2 november
: Klas 1A en 1B bezoek aan Katendrecht (vertrek vanaf school met het openbaar vervoer na het 2e lesuur)
5 november
: Theatervoorstelling voor de leerlingen in klas 1 en 2 (vertrek vanaf school per bus na het 3e lesuur)
8 november
: Inhalen gemiste S.E.-onderdelen voor leerlingen in klas 4
9 november
: Klas 1C en 1D bezoek aan Katendrecht (vertrek vanaf school met het openbaar vervoer na het 2e lesuur)
12 november
: Rapportage cijferoverzicht voor leerlingen in klas 4
16 november
: Studiedag (leerlingen les vrij)
17 november
: Bezoek aan de haven voor leerlingen klas 3 met Nask.(8:30 uur vertrek vanaf school per bus en Fast Ferry)
23 november
: Ouder-Leerling-Mentorgesprek klas 4 (12 nov. ontvangt u een e-mail van ‘Schoolgesprek.nl’ om u in te schrijven)
3 december
: Sinterklaas op de TooropMavo (na het 2e lesuur)

ONDERWIJS
Opleidingenmarkt voor leerjaar 4
 Met een diversiteit aan vervolgopleidingen en mensen uit verschillende werkvelden
werd dit jaar de opleidingenmarkt vorm gegeven. Een mooie samenwerking tussen de
TooropMavo en het Vak College Hillegersberg. Vooral het in gesprek gaan met echte
beroepsbeoefenaars zorgde dit jaar voor een extra dimensie.
De Theaterdialogen
 Donderdagavond 14 oktober vonden de theaterdialogen plaats. Alle
examenkandidaten met theater in hun pakket voerden als onderdeel van hun
schoolexamen een dialoog op. Het was werkelijk indrukwekkend wat onze leerlingen
hebben laten zien. Spanning opbouwen, hele stukken tekst van Romeo en Julia,
verschillende toneelsoorten en dat alles alsof het geen moeite kostte. Dit zorgde voor
enthousiast publiek van ouders/verzorgers, opa’s, oma’s en docenten.
Aanvraag Excellente School 2022-2025
 Sinds 2012 mag de TooropMavo het predicaat ‘Excellente School’ voeren. In de
eerste jaren moest het predicaat elk jaar opnieuw aangevraagd worden en moest er een volwaardig traject doorlopen
worden dat uiteindelijk een juryrapport opleverde. Enkele jaren geleden is besloten dat een toekenning van het predicaat
3 jaar geldig is. Voor de TooropMavo loopt de laatste toekenning tot 2021. Vandaar dat we een aanvraag voor een nieuwe
termijn hebben ingediend; we mogen met elkaar namelijk best trots zijn op deze titel. Net als de vorige keren spitsen we
ons excellentieprofiel niet toe op de goede resultaten die we met elkaar behalen, maar op de persoonsvorming en het
welbevinden van onze leerlingen die we mede met een breed aanbod in de creatieve vakken en onze
ondersteuningsstructuur vormgeven. Natuurlijk houden we u van het beoordelingstraject op de hoogte.
Vak Ondersteuningsmodules (VOM) in klas 3 en 4
 Vorige maand zijn de “Vak Ondersteuningsmodules” gestart in klas 3 en 4. Elk vak biedt één of meerdere modules aan
waarin ze een gedeelte van de leerstof van vorig schooljaar herhalen. Het aanbod van deze modules is een belangrijke
interventie om de (mogelijk) opgelopen achterstanden van de laatste twee coronajaren weg te werken. 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!). Het aanbod van deze Vak
Ondersteuningsmodules is nieuw en het is logisch dat de leerlingen nog even moeten wennen aan een extra inspanning
aan het einde van de dag. De zorg om de opgelopen achterstanden bij docenten komt nog niet overeen met de zorg die
de leerlingen hierbij hebben. Het aantal aanmeldingen voor het 1 e blok was dan ook in onze ogen te beperkt. In de week
van 10 november start blok 2. Aanmelden hiervoor kan tot en met 4 november via Magister bij het item ‘activiteiten’. We
hopen natuurlijk dat het aantal aanmeldingen een stevige groei laat zien.
Training ‘Leren, leren’
 Bij het aanbod van deze training werden we positief verrast door het grote aantal aanmeldingen. Waar we van plan waren
om 1 training voor de onderbouw en 1 training voor de bovenbouw aan te bieden, komen we nu uit op maar liefst 6
trainingen. 4 voor de onderbouw en 2 voor de bovenbouw. Dit betekent dat we ook iets hebben moeten schuiven met de
dagen waarop de training aangeboden wordt. Als het goed is, is dit inmiddels met alle gegadigden gecommuniceerd.

Studiebegeleidingsklas op woensdagmiddag (15:00 uur in lokaal 105)
 Leerlingen, voornamelijk uit klas 1 en 2, kunnen daar extra uitleg of hulp krijgen voor een vak dat zij moeilijk vinden of
waarvoor zij extra willen oefenen. 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.
LOB (Loopbaanoriëntatie en begeleiding)
 Binnenkort beginnen de open dagen op de MBO’s. Alle leerlingen van klas 3 en 4 ontvangen volgende week via
Magistermail een totaaloverzicht van deze open dagen. Het is verstandig om je tijdig te oriënteren op een vervolgopleiding
dus ook de leerlingen uit klas 3 adviseren wij met klem om hier gebruik van te maken.
 Zoals u in de vooruitblik heeft kunnen lezen, brengen de leerlingen uit klas 3, met natuurkunde in hun pakket, op
woensdag 17 november een bezoek aan de Rotterdamse haven. Er zijn echter nog een twintigtal plaatsen beschikbaar
voor deze excursie. Indien er ook andere leerlingen uit klas 3 geïnteresseerd zijn in haven gerelateerde beroepen kunnen
zij zich volgende week aanmelden bij mevrouw Pasman zodat zij ook van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken.

ORGANISATIE
Corona-maatregelen
 We wachten in spanning af welke ‘nieuwe’ maatregelen er aanstaande dinsdag gecommuniceerd worden bij de
persconferentie. Naar aanleiding daarvan zullen we u nader informeren over de consequenties voor ons onderwijs.
Om de kans op verspreiding op school zo klein mogelijk te houden, adviseren wij u nogmaals om uw zoon/dochter twee
keer per week een zelftest af te laten nemen. (Deze zijn verkrijgbaar bij de conciërge). Leerlingen met klachten blijven
sowieso thuis en kunnen een officiële testafspraak maken bij de GGD. Ten slotte blijft het belangrijk om regelmatig de
handen te wassen en te desinfecteren. Hiervoor zijn op school diverse dispensers aanwezig.
Overkappingen voor de picknicktafels
 In de herfstvakantie is er hard gewerkt om een overkapping
aan onze zijvleugel vast te maken. Met deze overkapping
kunnen leerlingen ook bij iets minder weer, droog (en
hopelijk straks ook verwarmd) de pauze op een ontspannen
manier buiten doorbrengen.
Ouder-Leerling-Mentorgesprekken klas 4 (OLM)
 Dinsdag 23 november vinden de OLM-gesprekken voor klas
4 plaats. Tijdens deze gesprekken wordt er gezamenlijk
gekeken hoe het slagingsperspectief eruit ziet en hoe we
hier gezamenlijk op kunnen sturen. De leerling mag het gesprek openen en na afloop mag hij/zij een samenvatting geven.
Op 12 november ontvangt u een e-mail van ‘Schoolgesprek.nl’ waarmee u zich in kunt schrijven.

PERSONEEL en LEERLINGEN
Personeel
 Mevrouw Da Conceicao mochten we deze week feliciteren met het behalen van een
kroonjaar. Dit jaar is ze dus helemaal onze ‘keukenprinses’. Om dit te onderstrepen
maakte zij bijzondere Halloween-lekkernijen. En…. daar was veel animo voor

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. Deze maand is dat compliment voor alle leerlingen uit klas 3 en 4 die zich ingeschreven
hebben voor de Vak Ondersteuningsmodules (VOM). Natuurlijk is het niet ‘leuk’ om een uur langer op school te blijven
voor extra uitleg over een onderdeel van vorig jaar. Het geeft wel aan dat je wilt investeren in je opleiding en dat we met
elkaar gaan voor een goed resultaat. Daar hoort ook het wegwerken van opgelopen achterstanden bij. Klasse dus!
Martin van Zanten

