
 

                   Oudernieuwsbrief nr 5,  januari 2022 

 
 
Voor u ligt de oudernieuwsbrief van januari. Dit is de eerste oudernieuwsbrief van 2022. Een jaar dat we wederom volop met 
onzekerheid starten. Door het sluiten van de scholen konden de activiteiten die in de laatste schoolweek van december op de 
planning stonden (o.a. het schaatsen met alle leerlingen op de Schaatsbaan Rotterdam) niet doorgaan. Ook was er geen 
gelegenheid meer om op school het kalenderjaar 2021 met de leerlingen en het personeel af te sluiten. Gelukkig konden we 
dinsdag wel veel leerlingen een fijne vakantie wensen toen zij hun spullen op kwamen halen op school of iets in kwamen halen. 
Ook konden de leerlingen nog even langslopen bij hun mentor voor een compliment en/of een peptalk.  
 
VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 
  

 31 jan. – 4 feb. : Minirooster t/m het 5e uur in verband met inhalen toetsen 

 1 februari  : 2e bijeenkomst van de klankbordgroep (19:00 – 20:30 uur online) 

 4 februari  : Eerste voorlopige rapportage leerjaar 1, 2, 3 en 4 

 11 februari  : Voorbereiden open dag (lessen eindigen na het 4e uur) 

 12 februari  : Alternatieve open dag (individuele rondleidingen). 

 14 februari  : Valentijnsdag (leerlingen mogen elkaar verrassen….) 

 15 februari  : Ouder-leerling-docentgesprekken (inschrijven via de link vanaf 31 januari) 

 15, 16 februari  : Leerlingen klas 3 met Media-Design opdracht met de TechExpress 

 16 februari  : Leerlingen klas 2 naar TechMission 010 -> Vervoer per touringcar 

 22 februari  : Museumbezoek leerlingen klas 4 met Fine-Art en/of Media-Design 

 22 februari  : Pakketkeuzeavond leerjaar 1 (19:00 uur) en leerjaar 2 (20:00 uur) 

 23 februari  : Lesjesmiddag voor groep 8 (lessen eindigen na het 4e uur) 

 23 februari  : Pakketkeuzeavond leerjaar 3 (19:30 uur) 

 25 februari  : Studiedag (leerlingen les vrij)                                                                       figuren maken bij Wiskunde 
 

 
ONDERWIJS  
  
Oplossing voor een toetsweek met zeer veel afwezigen  

 Vanwege isolatie- en quarantaineverplichtingen (tot de versoepelingen) hebben veel leerlingen afgelopen week meerdere 
toetsen tijdens de toetsweek gemist. Vanwege deze uitzonderlijke situatie hebben wij een uitgebreid alternatief 
inhaalschema gemaakt. Dit schema plus begeleidend schrijven heeft u afgelopen woensdag via Magistermail ontvangen. 
In verband met dit inhaalschema geven we de komende week (31 januari t/m 4 februari) les volgens het minirooster.  

 
 Wijzigingen met betrekking tot het examen 2022  

 Ook dit examenjaar zijn er, vanwege alle coronaperikelen en verstoringen gedurende het aanlooptraject, aanpassingen 
gemaakt voor de afname van het centraal eindexamen. Net als vorig schooljaar komen er  3 tijdvakken in plaats van 2. Het 
eerste tijdvak loopt van 12 mei t/m 30 mei en is niet veranderd. De uitslag van het 1e tijdvak is 9 juni. Het 2e tijdvak loopt 
van 13 t/m 24 juni en wordt daarmee een volwaardig tijdvak. Op 1 juli is de uitslag van het 2e tijdvak. Daarna volgt er nog 
een 3e tijdvak van 5 t/m 8 juli. De uitslag van het 3e tijdvak is op 14 juli (en ligt dus in de reguliere zomervakantie). Wij 

streven ernaar om alle leerlingen een volledig examen af te laten leggen in het 1e tijdvak en om het 2e tijdvak te gebruiken 
voor de herkansingen. Het 3e tijdvak zien wij echt als een escape mogelijkheid die we in kunnen zetten als leerlingen 
onverhoopt examenonderdelen in tijdvak 1 en/of 2 hebben moeten missen. Daarnaast mogen alle examenkandidaten twee 
vakken, in plaats van één vak herkansen. Tot slot mogen leerlingen één vak (niet zijnde Nederlands) buiten beschouwing 
laten bij de slaag-zakregeling.  
 

Herkansing voor de leerlingen in de onderbouw  

 Vanwege alle extra druk omtrent het maken van toetsen in coronatijd (besmettingen, quarantaine, inhaalvraagstukken, 
enz.), hebben we besloten dat ook de leerlingen uit klas 1 en 2 aan het einde van het schooljaar een toets mogen 
herkansen. Voor de leerlingen van klas 3 en 4 was deze mogelijkheid al beschikbaar.  
 

Training ‘Toets- en Examenvoorbereiding’ voor klas 4 

 Naast het leren van de theorie en het kunnen toepassen van de geleerde informatie is het van 
groot belang dat een (examen)leerling zich ook op andere gebieden voorbereidt. Denk hierbij 
aan plannen, organiseren, omgaan met (stress)gevoelens, time management en nog veel 
meer. De TooropMavo biedt daarom direct na de voorjaarsvakantie een workshop ‘Toets- en 
Examenvoorbereiding’ aan voor geïnteresseerde examenkandidaten. Jeroen van den Berg 

zal deze workshop geven. De workshop bestaat uit 3 lessen van een uur. Deelnemers 
ontvangen een werkboek met werkbladen, zodat ze na afloop ook een mooi product mee 

kunnen nemen. Kandidaten die deel willen nemen aan de workshop kunnen zich 
hiervoor aanmelden bij de heer IJsseldijk.  

 
 



 

 
 
De maand februari wordt LOB- maand 

 De maand februari zal in het teken staan van de pakketkeuzeavonden die gepland staan op dinsdag 22 februari voor klas 
1 en 2 en woensdag 23 februari voor klas 3. In de mentorles wordt uw kind uitgedaagd / aangespoord na te denken over 
zijn  kwaliteiten en eventueel een vervolgopleiding. Wij raden u aan om dit gesprek thuis ook te voeren om zodoende 
samen tot een weloverwogen vakkenpakketkeuze te komen.  

 Op woensdag 16 februari gaan de leerlingen van klas 2 met de bus naar het RDM-eiland in Rotterdam Zuid voor het 
programma Techmission010. De eerste groep vertrekt om 12:25 en is rond 14:55 terug op school. De tweede groep 
vertrekt om 13:40 en zal rond 16:10 terug zijn op school. 

 Op dinsdag 15 februari en woensdag 16 februari komt de TechXpress naar de TooropMavo toe voor de leerlingen van klas 
3 met Media-Design. De TechXpress is een multifunctionele techniekwagen die is ingericht met technieken uit de media- 
en entertainmentwereld. De leerlingen gaan zelf aan de slag en het eindproduct zal een aantal dagen te zien zijn op 
Vimeo, een professioneel video platform. 

 
 
ORGANISATIE  
  
Start tweede periode 

 Aanstaande maandag, 31 januari, start de tweede periode van het schooljaar. Voor veel leerlingen betekent dit een nieuw 
rooster. (Let hier goed op komende week). Voor enkele klassen is er bij een vak ook sprake van een docentwissel bij 
aanvang van periode 2.  

 
Aanpassing quarantaine maatregelen 

 25 februari werden de versoepelingen ten aanzien van de quarantaine regeling aangekondigd. Leerlingen hoeven, indien 
zij in nauw contact hebben gestaan met een besmet persoon niet meer in quarantaine. Voorwaarde hierbij is wel dat zij 
klachtenvrij zijn. (En.. dit bij voorkeur bevestigen met een negatieve zelftest). Mede vanwege deze versoepeling doen wij 
ook geen melding meer indien een leerling in een klas besmet is met het coronavirus.  
 

Ouder-leerling-docentgesprekken dinsdag 15 februari 

 Op dinsdag 15 februari vinden de ouder-leerling-docentgesprekken plaats. Vanaf maandag 31 januari kunt u zich via een 
link in de e-mail van ‘Schoolgesprek’ aanmelden om met twee vakdocenten in gesprek te gaan. Gezien de 
coronavoorschriften verzoeken we u om slechts met één ouder/verzorger aanwezig te zijn bij deze gesprekken. 

 

Wintersport 2022 

 Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten om dit schooljaar de ski-reis voor klas 2 te annuleren. De aan corona 
gerelateerde onzekerheden vooraf, maar vooral ook tijdens de reis en het verblijf, waren daarbij doorslaggevend. We gaan 
ons best doen om klas 2 een andere leuke activiteit aan te bieden.  

 
Open dag 12 februari en lesjesmiddag …. 

 Zaterdag 12 februari vindt onze open dag in aangepaste vorm plaats. We verzorgen dan individuele rondleidingen om op 
deze manier ouders en leerlingen van groep 8 kennis te laten maken met de TooropMavo. Een aantal leerlingen (wel iets 
minder dan bij een traditionele open dag) komen ons helpen om de school zo goed mogelijk te presenteren. 

 Woensdagmiddag 23 februari hebben we onze 2e lesjesmiddag voor groep 8. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor 
opgeven via onze website. De schooldag eindigt die woensdag na het 4e uur, zodat de lesjesmiddag conform de 
voorschriften vormgegeven kan worden.    

 
Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 

 Gelukkig hebben de meesten de ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022 betaald. Bij sommigen is dit mogelijk aan hun 
aandacht ontsnapt. Vandaar dat er via een e-mail van WisCollect nog herinneringen worden verstuurd met het vriendelijke 
verzoek om tot betaling over te gaan. Mocht u twijfelen of u de ouderbijdrage wel of niet betaald heeft, dan kunt u altijd 
contact opnemen met onze administratie. administratie@detooropmavo.nl .  

 
 
PERSONEEL en LEERLINGEN  
  
Personeel 

 Gelukkig kunnen we met de huidige personele bezetting in alle lessen voorzien. Dat is fijn en 
geeft rust. Hopelijk gooit het aantal besmettingen geen roet in het eten. Mevrouw Kaiser zal 
vanaf 7 februari op donderdag de les Nederlands aan klas 1A verzorgen. Mevrouw Doornbosch 
heeft hierdoor meer tijd voor haar RT-werkzaamheden en het biedt mevrouw Kaiser een mooie 
kennismaking met de TooropMavo.   
 

Leerlingen  

 Een toetsweek in coronatijd met een piek aan besmettingen. Studeren, stress, zelftesten, 
quarantaine verplichtingen en onduidelijkheden, inhaaltoetsen, enz… Ga er maar aan staan. 
Petje af voor jullie inzet en flexibiliteit.  

 En…..de leerlingenraad is al druk bezig om van Valentijnsdag een bijzondere dag te maken. 
 
Martin van Zanten  
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