Oudernieuwsbrief nr 7, maart 2022
Voor u ligt de oudernieuwsbrief van maart. In deze brief blikken we terug op de verschillende onderwijsactiviteiten uit de maand
februari en kijken we vooruit naar activiteiten die voor de maand maart op het programma staan.
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28 mrt – 4 april
5 april
6 april
11 april
12 en 14 april
13 april
14 april
14 april
15 -18 april
19 en 20 april
21 april
23 april – 8 mei
12 mei

: SE-week 5 voor de examenkandidaten
: Inhalen gemiste SE-onderdelen leerjaar 4
: Leerlingen klas 3 met Nask naar Mainport Next Event
: Leerlingen klas 4 met Biologie naar Diergaarde Blijdorp
: Leerlingen klas 3 met Tekenen naar Museum Boijmans Van Beuningen
: Ouder-Leerling-Mentorgesprekken voor leerjaar 1, 2 en 3 (inschrijven via de link vanaf 4 april)
: SE-herkansing leerjaar 4
: 2e CKV-dag leerjaar 2
: Pasen
: Examentrainingen leerjaar 4
: Parijsreis leerjaar 4
: Meivakantie
: Start Centraal Examen

ONDERWIJS
Wat kan je trots zijn!!!!!

Dinsdagavond 22 februari was er een mooi, dynamisch en spetterend optreden van de TooropMavo bij het Eenakter
Festival. Mooi spel met inhoud en humor leverde een langdurige staande ovatie op. Een groot compliment voor onze
examenkandidaten theater en voor onze twee top-docenten.
CPE - Beeldend
 In maart is het Centraal Praktisch Eindexamen voor de vakken Tekenen (fine-Art) en media-Design
afgenomen. Dit leverde mooie eindproducten op. Het is nu aan de betreffende docent om het proces en het
product te beoordelen.
Dag tegen racisme
 Maandag 21 maart was het de Internationale dag tegen Racisme. Wij hebben er met alle leerlingen uit klas 3
op 22 maart bij stilgestaan. Gastspreker Jeannau van de Golden Cage wist de leerlingen interactief bewust te
maken van het feit dat racisme niet alleen bestond, maar ook nog steeds bestaat. Met een rap als opening
werden de leerlingen gevraagd wat zij hierbij voelden en wat zij hoorden als boodschap. Vervolgens werden
enkele voorbeelden van racisme in het huidige tijdperk aangehaald alsmede het indrukwekkende verhaal van
Nelson Mandela. “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”
Leerlingen klas 1 onder de indruk van de Hillegondakerk
 Tijdens de geschiedenisles hebben de leerlingen van klas 1 een bezoek gebracht aan
de Hillegondakerk. De leerlingen waren onder de indruk van de kerk (vooral van de
binnenkant) en hebben zeer aandachtig geluisterd naar het verhaal van de koster.
CKV-dag leerjaar 2
 Op donderdag 14 april staat de 2e CKV-dag voor leerjaar 2 gepland. Het thema is
“Beweging in de stad”. De dag wordt verdeeld in een ochtend- en middagdeel.
De leerlingen gaan een dagdeel met hun klas een workshop dans bij Scapino doen (ze
leren een stukje dansrepertoire uit de voorstelling Casablanca). Het andere dagdeel bezoeken ze de tentoonstelling van
Alexander Calder in de Kunsthal en maken ze in de naastgelegen studio Calder hun eigen mobile of draadwerkstuk. Deze
CKV-dag is een onderdeel van het CKV-portfolio dat wordt opgebouwd van klas 1 t/m klas 3.

Cultuurreis voor leerjaar 3
 Van 7 juni tot en met 10 juni staat de cultuurreis voor leerjaar 3 gepland. Met deze cultuurreis en de daarbij behorende
opdrachten sluiten zij hun CKV-portfolio af. Het resultaat van dit portfolio moet voldoende zijn om bevorderd te kunnen
worden naar klas 4. Het wordt dus niet alleen een hele leuke en gezellige reis, maar ook een reis met inhoud. Meer
informatie over deze reis wordt op korte termijn verstrekt.
Examentrainingen
 Dinsdag 19 april en woensdag 20 april worden er voor de examenkandidaten examentrainingen georganiseerd. Deze zijn
van 08:30 uur tot 12:00 uur en hebben een verplicht karakter. Leerlingen kunnen zich door middel van een keuzeformulier
opgeven voor twee vakken. Dit formulier moet uiterlijk vrijdag 8 april ingeleverd zijn. Tijdens een ochtendsessie wordt de
examenstof nogmaals doorgenomen, is er ruimte voor vragen en wordt er natuurlijk geoefend. We hopen dat deze
examentrainingen bijdragen aan een mooi resultaat en een drukke diploma-uitreiking.
Jury Excellente School op bezoek
 Vrijdag 25 maart is de jury Excellente Scholen op bezoek geweest bij de TooropMavo. Zij hebben gesproken met
leerlingen, ouders, collega’s en de schoolleiding en ze hebben diverse lessen bezocht. De jury heeft in de nabespreking
teruggekoppeld dat het buiten kijf staat dat de TooropMavo een fantastische school is en dat er een mooi pedagogisch
klimaat heerst. De leerlingen worden er gezien en gehoord. Ze waren erg onder de indruk van wat ze in de praktijk gezien
en ervaren hebben. Hopelijk hebben we de jury kunnen overtuigen dat een excellentieprofiel in de praktijk er meer toe doet
dan een excellentieprofiel op papier. Eind juni ontvangen we de uitslag van de beoordeling.
ORGANISATIE
Tevredenheidsonderzoek
 Medio maart hebben alle ouders/verzorgers via Magistermail een link ontvangen om deel te nemen aan het
tevredenheidsonderzoek. Hierbij het vriendelijke verzoek om deze enquête alsnog in te vullen indien u hier nog niet aan
toegekomen bent. Alvast bedankt.
Leerjaar 2 naar de Efteling
 Als troost zijn we met leerjaar 2 naar de Efteling geweest. Wat een topdag was dat! Een
heerlijk zonnetje, een redelijk rustig park en veel lachende gezichten. Van een mooie reis
in Droomvlucht tot gillen in de Baron. De leerlingen en de begeleiding hebben een super
leuke dag gehad. Toch hopen we dat we volgend jaar weer elders in de zon kunnen
zitten….
Parijsreis voor leerjaar 4
 Op donderdagochtend 21 april vertrekken de examenkandidaten heel vroeg (03:00 uur) naar Disneyland Parijs om hun
schoolloopbaan op de TooropMavo op een leuke manier af te sluiten. Via Magistermail hebben de betreffende
ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen informatie ontvangen om zich hiervoor aan te melden. Na aanmelding ontvangt u een
betalingsverzoek via Wis-Collect. Vrijdagochtend vroeg (22 april) komen de leerlingen na een enerverende dag weer aan
in Rotterdam en begint voor hen de meivakantie.
Ouder-leerling-mentorgesprekken voor leerjaar 1, 2 en 3 op 13 april
 Woensdag 13 april staan de O-L-M-gesprekken voor leerjaar 1, 2 en 3 gepland. Tijdens deze O-L-M-gesprekken ligt de
nadruk op het succesvol afronden van dit schooljaar en op het onderwijsperspectief. Vanaf 4 april kunt u zich via een
toegestuurde link aanmelden voor dit gesprek.
Pakketkeuzeformulieren na 5 april definitief

Zowel in leerjaar 1, 2 als 3 hebben de leerlingen in overleg met hun ouder(s)/verzorger(s) een pakketkeuzeformulier
ingevuld. Dit liep via Magister. Inmiddels is deze mogelijkheid gesloten. Mocht u toch nog iets aan willen passen dan kunt u
tot en met 4 april een wijziging doorgeven aan: mdenekker@detooropmavo.nl. Daarna zijn de pakketkeuzes echt definitief
en dienen zij voor ons als uitgangspunt voor de formatie van schooljaar 2022-2023.
PERSONEEL en LEERLINGEN
Personeel
 De heer Schenk werkt na een geslaagde operatie hard aan zijn herstel. Net voor of net na de meivakantie zal hij
stapsgewijs weer zijn lessen op gaan pakken. Vrijwel al zijn lessen worden momenteel intern vervangen. Mevrouw
Delaporte, media-Design, is medisch gezien ook in zwaar weer terecht gekomen. Zij wacht op een operatie en zal daarna
ook de nodige hersteltijd nodig hebben. We hebben, na het nodige speurwerk, mevrouw Fork bereid gevonden om met
ingang van 31 maart, een groot deel van haar lessen te vervangen.
Leerlingen
 Hierbij nogmaals een staande ovatie voor onze theaterleerlingen uit klas 4. Wat hebben zij een geweldig optreden
gegeven bij het Eenakter Festival op 22 maart. Dat het echt goed was bleek wel uit de twee toegekende prijzen en alle lof
die ze in ontvangst mochten nemen.
Martin van Zanten

