Oudernieuwsbrief nr 4, december 2021
Voor u ligt de oudernieuwsbrief van december. Dit is de laatste oudernieuwsbrief van 2021. Een jaar dat we afsluiten met een
toch wel onverwachte harde lockdown voor de kerstvakantie. 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 veel leerlingen dinsdag een fijne vakantie wensen toen zij hun spullen op kwamen
halen op school of iets in kwamen halen op school. Ook konden de leerlingen toen nog even langs lopen bij hun mentor voor
een compliment en/of een peptalk.
VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN)










25 dec. – 9 jan.
10 januari
21 t/m 28 jan.
31 januari
4 februari
15 februari
22 februari
23 februari
25 februari

: Kerstvakantie
: Hopelijk allemaal weer naar school ….
: Toetsweek (leerjaar 1 en 2) en SE-week (leerjaar 3 en 4)
: Inhalen gemiste toetsen en SE-onderdelen
: Rapportage leerjaar 1, 2, 3 en 4
: Ouder-leerling-docentgesprekken (inschrijven via de link vanaf 31 januari)
: Pakketkeuzeavond leerjaar 1 (19:00 uur) en leerjaar 2 (20:00 uur)
: Pakketkeuzeavond leerjaar 3 (19:30 uur)
: Studiedag (leerlingen lesvrij)

ONDERWIJS
Wat gebeurde er wel in december
 Sinterklaas, een digitale bibliotheek bij Nederlands, warme chocolade melk, de TooropMavo in kerstsfeer, een digitale
toets bij Theater, een kick-off van het tweede T&T-project, een kerstboom maken van schoolspullen en een oliebol… (dat
ging de laatste week helaas niet door dus die hebben de leerlingen nog
tegoed in het nieuwe jaar).

3e ronde Vak Ondersteuningsmodules voor leerjaar 3 en 4
 Zoals we eerder gecommuniceerd hebben, bieden we dit jaar in leerjaar 3 en 4 “Vak Ondersteuningsmodules” aan. Voor
leerjaar 4 worden deze gegeven op woensdag van 15:00 tot 16:00 uur en voor leerjaar 3 op donderdag van 15:00 tot
16:00 uur. Een module bestaat uit 4 lessen. Tijdens een module wordt de leerstof (vaak uit een eerdere periode) nogmaals
uitgelegd en wordt er met de aangeboden leerstof geoefend in de klas. (De leerlingen krijgen geen huiswerk!). Met dit
extra aanbod trachten we met elkaar een gerichte interventie te doen om achterstanden weg te werken en om onze
leerlingen zo succesvol mogelijk voor te bereiden op leerjaar 4 of hun examen. Vanwege het doorschuiven van de
toetsweek start de 3e ronde van de vakmodules een week later. De dagen worden nu: 3, 10, 17 en 24 februari voor
leerjaar 3 en 2, 9, 16 en 23 februari voor leerjaar 4. De leerlingen kunnen zich vanaf 12 januari inschrijven voor deze
modules via Magister. Daar staat ook een overzicht van de betreffende vakken en de stofomschrijving. Hopelijk kunnen we
rekenen op veel inschrijvingen.
Ouder-leerling-docentgesprekken dinsdag 15 februari
 Op dinsdag 15 februari vinden de ouder-leerling-docentgesprekken plaats. Deze stonden eerst gepland op 8 februari,
maar vanwege het doorschuiven van de toetsweek (zie ook verderop in deze brief) zijn deze gesprekken ook een week
doorgeschoven. We hopen natuurlijk dat deze gesprekken op school gevoerd kunnen worden. Mocht dit vanwege de
coronamaatregelen niet mogelijk zijn, dan vinden deze gesprekken online plaats. Op 31 januari ontvangt u een e-mail van
‘Schoolgesprek’; via de link in deze e-mail kunt u zich inschrijven voor twee gesprekken.

ORGANISATIE
Toetsweek en SE-week verschoven
 Vanwege de harde lockdown afgelopen week zijn er bij ieder vak lessen uitgevallen. Deze lessen zijn wel noodzakelijk om
de leerlingen uit de diverse leerjaren goed voor te bereiden op hun toetsweek of SE-week in januari. Om die reden hebben
we besloten om deze toetsweek / SE-week in zijn geheel één week door te schuiven. De toetsweek / SE-week staat nu
gepland van vrijdag 21 januari t/m vrijdag 28 januari. We houden hierbij exact hetzelfde schema aan. Voor de duidelijkheid
hebben we het toetsrooster / SE-rooster met de nieuwe data dinsdag 21 december via Magistermail met u gedeeld.
De reguliere toetsen die op 20, 21 en 22 december gepland stonden worden door de betreffende vakdocenten ingepland
in de week van 10 t/m 14 januari. Deze toetsen staan binnenkort ook in Magister.
Extra informatie n.a.v. de maatregelen voor het onderwijs m.i.v. 10 januari
 Bij het bovenstaande zijn wij ervan uitgegaan dat de scholen vanaf 10 januari weer geheel of gedeeltelijk open zijn. Mocht
op 3 januari duidelijk worden dat dit niet het geval is, dan beraden we ons opnieuw. Zoals wij eerder aangegeven hebben,
zullen wij u op 5 of 6 januari informeren over de gevolgen voor ons onderwijs naar aanleiding van de persconferentie op 3
januari.
Wintersport 2022
 Over het doorgaan van de skireis voor bovenbouwleerlingen die voor de laatste week van de maand maart op de planning
staat verwachten we in de loop van januari een besluit te kunnen nemen. We zullen de betrokkenen na het nemen van het
besluit daarover informeren.

PERSONEEL en LEERLINGEN
Personeel
 De heer Rijnders, docent Frans en Duits, gaat zijn aantal lessen weer
gestaag opbouwen. De interne vervangers blijven nog even aan, maar
draaien dus langzaam uit. De heer J. van den Berg neemt per 10 januari
klas 1D Nederlands en 2B Nederlands voor zijn rekening. Dit heeft een
aantal kleine roosterwijzigingen tot gevolg die doorgevoerd worden in
Magister.
Leerlingen
 Er zijn veel leeftijdscategorieën die in hun welzijn en ontwikkeling geraakt worden door alle beperkingen van Covid-19. Ik
waag mij er niet aan om hier een rangschikking in te maken, maar dat onze leerlingen stevig getroffen worden is wel
duidelijk. Keer op keer krijgen zij de deksel van teleurstelling op hun neus en kunnen we hen meestal niet van een beter
antwoord voorzien dan: ‘Helaas; het is nu eenmaal niet anders’. Wij hebben bewondering voor de veerkracht van onze
leerlingen. Zij verdienen hiervoor niet alleen een groot compliment, maar ook onze (hopelijk) onbegrensde support.
Namens het team van de TooropMavo wens ik u (jullie) fijne dagen en heel veel goeds voor 2022!
Martin van Zanten

