Oudernieuwsbrief nr 6, februari 2022
Voor u ligt de oudernieuwsbrief van februari. 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.
VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN)















25 februari
28 feb – 4 maart
9 maart
10 en 11 maart
15 maart
17 en 18 maart
18 maart
22 maart
22 maart
24 maart
25 maart
28 maart – 4 april
5 april
13 april

: Studiedag (leerlingen lesvrij)
: Voorjaarsvakantie
: Online presentatie ‘Op naar het Examen’ voor examenkandidaten en ouder(s)/verzorger(s)
: CPE Beeldend voor examenkandidaten Fine-Art
: Ouder-Leerling-Mentorgesprekken voor leerjaar 4 (inschrijven via de link vanaf 7 maart)
: CPE Beeldend voor examenkandidaten Media-Design
: Leerlingen uit klas 2 naar de Efteling
: Dag tegen het racisme voor leerlingen uit klas 3
: Deelname TooropMavo aan het Eenakter Festival (examenkandidaten met Theater)
: Ontwikkelmiddag (leerlingen les t/m het 3e uur)
: Jury Excellente Scholen op bezoek
: SE week 5 voor de examenkandidaten
: Inhalen gemiste SE-onderdelen examenkandidaten
: Ouder-Leerling-Mentorgesprekken voor leerjaar 1, 2 en 3 (inschrijven via de link vanaf 4 april)

ONDERWIJS
Wat gebeurde er allemaal in februari
 De eindpresentatie van het project ‘herontwerp een speeltuin” bij het vak T&T. Een alternatieve open dag met een zeer
kundige inbreng van onze leerlingen. Leerlingen van klas 2 zijn naar Techmission geweest. Er was een tijd voor de stille
liefde op Valentijnsdag. En de Tech Xpress stond voor de deur met veel hightech apparatuur.

Online presentatie ‘Op weg naar het Examen’ woensdag 9 maart
 Van 19:30 tot uiterlijk 20:30 uur zullen mevrouw De Nekker (examensecretaris) en de heer IJsseldijk (afdelingscoördinator
bovenbouw) in Teams een online presentatie geven. Alle belangrijke punten met betrekking tot het aangepaste examen
worden aan de hand van het Toorop-Examenboekje besproken. De leerlingen ontvangen dit boekje op dinsdag 8 maart.
Natuurlijk is er na afloop ook gelegenheid om vragen te stellen.
Plus-Programma’s 2e periode
 Na de voorjaarsvakantie gaan we van start met periode 2 van de Plus-programma's. De leerlingen kunnen zich via
Magister inschrijven bij ‘activiteiten’. De volgende Plus-Programma’s worden aangeboden: Beeldend (woensdag 6 e uur ),
Office (donderdag 6e uur), Sport voor klas 1 en 2 (donderdag 6e uur) en Theater buiten de deur (wisselende dagen).

CPE- Beeldend
 Dit Centraal Praktisch Eindexamen geldt voor de vakken Tekenen (Fine-Art) en Media-Design. Voor beide vakken betreft
het dezelfde opdracht. Leerlingen die in beide vakken examen doen, hoeven het CPE dan ook maar één keer te maken.
Voor Tekenen is het CPE ingepland op donderdag 10 en vrijdag 11 maart. Voor Media-Design is het een week later,
namelijk op donderdag 17 en vrijdag 18 maart. (De leerlingen ontvangen nog een informatiebrief m.b.t. dit CPE). Het
thema van 2022 is Natuur in de breedste zin van het woord. Het thema Natuur gaat over de relatie die de mens, in
meerdere opzichten heeft met de natuur. Al eeuwen worden kunstenaars namelijk geïnspireerd door de natuur.
Eenakter Festival
 Jules Deelder schreef: “de omgeving van de mens is de medemens”. Na 2 jaar zonder theater, zonder eenakterfestival
mogen we dit jaar weer met elkaar, samen! Een toepasselijker thema is dan ook niet te bedenken. Hoewel we zelf ook
weer even op zoek moesten gaan naar onze maak knoppen, draaien onze motortjes inmiddels, dat moet ook wel, want 3
weken na de voorjaarsvakantie staan wij daar weer met onze vierdejaars. Wij hopen dat veel van jullie onze vierdejaars
leerlingen zullen steunen en komen kijken om hen te zien stralen. Kaartjes voor onze speelavond op 22 maart kunnen
voor € 5,- besteld worden bij mevrouw Wiersma of mevrouw Ferguson. Alle spelers krijgen twee vrijkaartjes.
VOM-uren klas 3 en 4
 Op woensdag 9 maart (klas 3) en donderdag 10 maart (klas 4) start het vierde blok van de VOM-uren. Deze VOM-uren
zijn bedoeld om in kleine groepjes te werken aan ontstane achterstanden bij een vak. Leerlingen kunnen zich voor de
VOM-uren opgeven in Magister bij ‘activiteiten’. Dit kan tot en met maandag 7 maart.
Training ‘Toets- en Examenvoorbereiding’ & Training ‘Wees je examenvrees de baas’
 Voor de examenkandidaten worden na de voorjaarsvakantie nog twee trainingen aangeboden. Eén training gaat over
plannen, organiseren en hoe je voor te bereiden op het examen. Deze training wordt op school gegeven en bestaat uit 3
bijeenkomsten. De tweede training wordt in 4 sessies online gegeven en is bestemd voor leerlingen die echt last hebben
van stress bij het maken van toetsen. Beide trainingen zijn op vrijwillige basis. Belangstellenden kunnen zich tot 7 maart,
bij de heer IJsseldijk opgeven voor een training.

ORGANISATIE
Jury Excellente School op bezoek
 Zoals u wellicht weet uit een eerdere nieuwsbrief, heeft de TooropMavo zich opgegeven voor het traject Excellente School
2022-2025. Ons huidige predicaat geldt tot het einde van dit schooljaar en natuurlijk willen wij daar graag een vervolg aan
geven met een nieuwe toekenning. Voor de aanvraag hebben wij de nodige stukken aangeleverd. Een eerste gesprek
heeft ook reeds plaatsgevonden. Op basis hiervan acht de jury onze aanvraag kansrijk en komen ze graag op bezoek.
Vorige week ontvingen wij het bericht dat de jury op vrijdag 25 maart langs wilt komen om de sfeer te proeven, om met
leerlingen en collega’s te praten en om enkele lessen bij te wonen.
Aanpassing quarantaine maatregelen
 Na de voorjaarsvakantie hoeven de leerlingen geen mondkapje meer te dragen op school (dit geldt voor vrijwel alle
plaatsen in de samenleving, maar het openbaar vervoer is hier nog een uitzondering op). Ook vervalt de 1,5 meter regel.
Wel blijft het nadrukkelijke advies om twee keer per week thuis een zelftest af te nemen.
Ouder-leerling-mentorgesprekken 15 maart en 13 april
 Dinsdag 15 maart staan de O-L-M-gesprekken voor klas 4 gepland (over deze aangepast datum hebben de ouders en
leerlingen eerder geïnformeerd). Tijdens deze O-L-M-gesprekken ligt de nadruk op het succesvol afronden van het
examenjaar. Vanaf 7 maart kunt u zich via een toegestuurde link aanmelden voor dit gesprek.
 De O-L-M-gesprekken voor leerjaar 1, 2 en 3 vinden op 13 april plaats. Ook voor deze gesprekken kunt u zich aanmelden
via een link. Deze link ontvangt u 4 april per mail. De O-L-M-gesprekken vinden op school plaats.
Leerjaar 2 naar de Efteling
 Om de enorme teleurstelling van de gecancelde ski-reis iets te verzachten, bieden we de leerlingen van klas 2 op vrijdag
18 maart een reisje naar de Efteling aan. We vertrekken dan rond 10:00 uur met twee touringcars en rond 19:00/19:30 uur
zijn we weer terug op de TooropMavo. Leuk als alle leerlingen van klas 2 meegaan.

PERSONEEL en LEERLINGEN
Personeel
 De heer Schenk, docent aardrijkskunde en maatschappijleer, is 21 februari met spoed opgenomen in het ziekenhuis voor
een operatie. Deze ingreep is inmiddels succesvol uitgevoerd. We wensen de heer Schenk een voorspoedig herstel.
Leerlingen
 Een groot compliment voor alle leerlingen die 12 februari geholpen hebben op onze open dag. Zij hebben het echt
fantastisch gedaan. Mede namens deze ambassadeurs kijken wij terug op een zeer geslaagde open dag.
Martin van Zanten

