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3 december
22 december
23 december
24 december
25 dec. – 9 jan.

: Sinterklaas op de TooropMavo (vanaf het 2e lesuur)
: Kerstgala (helaas kan/mag dit wederom niet)
: Schaatsen of ….???????
: Organisatiedag (leerlingen zijn lesvrij. Dit gaat zeker door )
: Kerstvakantie

ONDERWIJS
OLM-gesprekken leerjaar 4
 Vorige week dinsdag vonden de ouder-leerling-mentorgesprekken voor leerjaar 4 plaats. Het was goed om elkaar weer
even ‘persoonlijk’ te spreken (dat gaven ook de ouders aan) en om met elkaar de studievoortgang te bespreken. De
coronaperiode van vorig schooljaar laat in sommige gevallen duidelijk haar sporen na. We zullen met elkaar echt hard
moeten werken om het slagingsperspectief zo groot mogelijk te maken. In dit kader zijn de Vak Ondersteuningsmodules
(VOM-uren) tijdens de OLM-gesprekken nogmaals onder de aandacht gebracht. De VOM-uren kunnen echt een mooie
interventie zijn om opgelopen achterstanden weg te werken, maar dat vereist ook een extra inspanning (na
bewustwording) van de leerlingen. (Dit geldt ook voor de leerlingen uit leerjaar 3, want ook zij kunnen gebruik maken van
de VOM-uren). Doen dus!
Wat gebeurde er nog meer in november
 Voor het vak aardrijkskunde heeft klas 1 een bezoek gebracht aan Katendrecht. Klas 2 heeft een cultuurdag in Delft
gehad. Klas 1 en 2 hebben de voorstelling ‘Lampje’ bezocht in het Maas Theater. Er werd een interessante practicumles
gegeven bij biologie. De Plus-programma’s: ‘Theater buiten de deur’ en ‘Techniek’ zijn gestart. Er werden mooie
kunstwerken gemaakt bij Fine-Art en bij het vak Technologie &Toepassing (Discover & Develop) werden diverse ‘pitches’
gegeven bij de eerste prototype-ontwerpen. Het is aan u om de juiste plaatjes te combineren met de genoemde
activiteiten.

T&T wordt D&D en het Skills-lab wordt……
 Voortschrijdend inzicht zorgt soms voor een naamswijziging. Het praktijkgerichte programma
Technologie & Toepassing blijft landelijk zijn naam behouden, maar associeert in onze ogen te veel
met ‘Techniek’ terwijl het vak veel meer te bieden heeft. De benaming ‘Discover & Develop’ dekt beter
de invulling en de opbouw van het vak. T&T wordt daardoor door ons, voor de TooropMavo, gewijzigd
in D&D. Om de uniformiteit in begrippen en benamingen te borgen, krijgt ook het Skills-lab een ander
naambordje. Daarnaast zijn er natuurlijk veel meer vakken en dus lokalen waar aan vaardigheden
gewerkt wordt dan alleen in lokaal 003.
ORGANISATIE
Vanuit de klankbordgroep
 Dinsdagavond 9 november kwam de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar. Met negen enthousiaste ouders, twee
leerlingen en twee collega’s hebben we gekeken naar onze organisatie en naar de invulling van ons onderwijs. We hebben
het gehad over: de start van het schooljaar, de OLM-gesprekken, blended learning, het NPO-programma, de beoogde
reizen, de leerroute T&T (voor ons nu dus D&D), de nieuwe pijlers van ons promotiemateriaal en over de audit “Veilige
School’. Leuk om met elkaar het gesprek daarover te voeren en het was met name leuk om te horen dat er veel goede
dingen gebeuren op de TooropMavo. Natuurlijk werden er ook een paar aandachtspunten aangestipt. Zo werkt het
betaalsysteem in de kantine niet bevorderlijk voor de verkoop, waren er goede suggesties ten aanzien van de start van het
schooljaar en blijft er een hardnekkige wens om de cijfers van gemaakte toetsen tijdig in Magister te zetten. Daar kunnen
we ongetwijfeld ons voordeel mee doen. Tot slot een compliment voor de twee aanwezige leerlingen; echt mooi om te zien
hoe zij heel eenvoudig en duidelijk dingen kunnen benoemen.
Kerst op de TooropMavo ??!!
 Zowel voor het Kerstgala als voor Social X-mas lagen de plannen klaar en was het nodige voorbereid. Zo zou het
Kerstgala plaatsvinden in de feestzaal van voetbalvereniging Excelsior en hadden de leerlingen van de leerlingenraad de
‘Dierenambulance Rotterdam’ uitgekozen als goed doel voor Social X-mas. Om deze organisatie een hart onder de riem te
steken en van een donatie te voorzien zouden we met alle leerlingen gaan sponsorschaatsen op Schaatsbaan Rotterdam.
Door het Kerstgala moeten we, gezien alle maatregelen, helaas een streep zetten. De beslissing ten aanzien van de
schaatsactiviteit (op donderdag 23 december) willen we nog even uitstellen.(Wat tegen die tijd kan en mag is nog
onzeker). Vanwege die onzekerheid, maar ook om in de voorbereiding loopbewegingen en contacten te beperken, hebben
we wel besloten om het ‘sponsorelement’ te schrappen. Absoluut jammer, maar gezien de huidige situatie een afgewogen
besluit. Om toch een beetje Kerstsfeer op de TooropMavo te krijgen, wordt de aula gezellig aangekleed, komt er een grote
kerstboom op het schoolplein en proberen we nog een leuke verrassing te organiseren.
Audit ‘Veilige School’
 Dinsdag 23 november werd de audit ‘Veilige School’ afgenomen. Tijdens deze audit werd er voornamelijk
ingezoomd op de sociale veiligheid. (Daarnaast moeten natuurlijk wel alle stukken en protocollen op orde
zijn). Om goed zicht te krijgen op deze sociale veiligheid werden er gesprekken gevoerd met diverse
geledingen. Met leerlingen, ouders, docenten, externe ondersteuningspartners en de schoolleiding. Na
afloop liet de auditor doorschemeren dat het op de TooropMavo allemaal goed op orde is. Hij had een
consistent verhaal gehoord en was zeer te spreken over de betrokkenheid en de prettige sfeer. Met vlag
en wimpel geslaagd en straks ook weer een extra bordje op de muur.
Corona-maatregelen
 Afgelopen vrijdag werden de nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Het dragen van een mondkapje is, tijdens
loopbewegingen, op school weer verplicht. Verder wordt met klem gevraagd om twee keer per week een zelftest af te
nemen. (Deze delen we regelmatig uit, maar extra exemplaren zijn altijd verkrijgbaar bij de conciërge). Leerlingen met
klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD. Ook dient een leerling thuis te blijven (in quarantaine te gaan) als
één van zijn/haar huisgenoten besmet is met het coronavirus. Contacten tussen verschillende klassen wordt zoveel
mogelijk beperkt. Tot slot blijft naleving van de basisregels (handen wassen, voldoende ventilatie, enz.) essentieel.
PERSONEEL en LEERLINGEN
Personeel
 De heer Rijnders, docent Frans en Duits, was de afgelopen tijd helaas niet in staat om zijn lessen te verzorgen. Met het
huidige lerarentekort valt vervanging regelen in deze twee vakgebieden niet mee. Gelukkig is de heer Rijnders deze week
weer gestart met zijn lessen Frans aan klas 3 en 4 en hebben we intern een aantal collega’s bereid gevonden om zijn
andere lessen tijdelijk waar te nemen.
Leerlingen
 Deze maand willen we een compliment geven aan de leerlingen van de leerlingenraad.
Ze hebben meegeholpen om de aula in Halloween- en Sinterklaasstyle te krijgen, ze
hebben gebrainstormd over het doel van Social X-mas, ze waren kundig aanwezig bij
de vergadering van de klankbordgroep en bij de veiligheidsaudit en ze zijn nu alweer
druk bezig met ideeën voor Kerst. Wij zijn echt blij met deze betrokkenheid en hulp.
Martin van Zanten

