Oudernieuwsbrief nr 8, april 2022
Voor u ligt de oudernieuwsbrief van april. In deze brief blikken we terug op de verschillende onderwijsactiviteiten uit de maand
april en kijken we vooruit naar activiteiten die voor de maand mei (en verder) op het programma staan.
VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN)










23 april – 8 mei
9 – 11 mei
11 mei
12 mei
25 mei
26 en 27 mei
1 juni
6 juni
7-10 juni

: Meivakantie
: Facultatief les examenkandidaten (conform het reguliere rooster)
: Start vragenuurtjes voor het examen (zie schema)
: Start Centraal Examen
: Examen Cambridge Engels
: Hemelvaartweekend
: Schoolfeest bij Excelsior (Rotterdam, Woudenstein)
: 2e Pinksterdag
: Discover & Develop-week voor leerjaar 1 en 2 en een CKV-week voor leerjaar 3

ONDERWIJS
CKV-dag leerjaar 2
 Donderdag 14 april was de 2e CKV-dag voor leerjaar 2 met als thema “Beweging
in de stad”. De dag was verdeeld in een ochtend- en middagdeel. Er was een
workshop dans bij Scapino en er werd een bezoek gebracht aan de kunsthal en
studio Calder. De CKV-dag is een onderdeel van het CKV-portfolio dat wordt
opgebouwd vanaf klas 1 en wordt afgerond in klas 3.

Examenkandidaten naar Disneyland Parijs

Voorbereidingen examens 2022
 Op 19 en 20 april zijn er examentrainingen gegeven. Iedere leerling kon op die manier een volledige ochtend inzoomen op
twee vakken. Direct na de meivakantie (9, 10 en 11 mei) zijn de lessen facultatief voor de examenkandidaten. Conform het
reguliere rooster kunnen zij die dagen bij hun vakdocent terecht voor ondersteuning. Voorafgaand aan elk examen is er
per vak nog een vragenuurtje zodat ze vol zelfvertrouwen de examenzaal kunnen betreden. Het schema van de
vragenuurtjes is te vinden in het Toorop-Examenboekje. Met elkaar gaan we weer voor een mooie examenuitslag!
Examen Cambridge Engels
 Voor de TooropMavo is het dit jaar een primeur. Op 25 mei gaan 22 leerlingen voor het eerst examen doen voor
Cambridge Engels. Zij proberen daarbij in aanmerking te komen voor het internationaal erkende B2-niveau. Dat is het 4e
niveau binnen het Europees referentiekader. Dit niveau wordt ook wel ‘adequaat’ genoemd. De officiële niveauomschrijving is ‘boven gemiddeld’. We wensen alle kandidaten (en mevrouw Meulemans) natuurlijk veel succes. Het is
sowieso een mooi en creatief voorbeeld van niveaudifferentiatie op de TooropMavo.

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. Een
informatiebrief is deze week via Magistermail naar alle leerlingen van klas 3 verstuurd.
Inspectiebezoek
 Dinsdag 17 mei krijgen we bezoek van de onderwijsinspectie. We hebben dit bezoek zelf aangevraagd omdat we graag
onze beoordeling ‘goed’ (de hoogst mogelijke beoordeling) van 4 jaar geleden willen verlengen. Deze week ontvingen wij
een e-mail van de inspectie over het programma van die dag en over de stukken die zij graag vooraf ontvangen. Dat liegt
er niet om…..,maar we gaan ons best doen om ook op papier aan te tonen dat we ‘goed’ zijn.

ORGANISATIE
Schoolfeest 1 juni
 Samen met mevrouw Ribbels en de heer Van den Brink is de leerlingenraad
druk bezig om het schoolfeest op 1 juni vorm te geven. Dit feest wordt
gegeven in het stadion ‘Van Donge & De Roo’ (voorheen Woudestein) van
voetbalvereniging Excelsior. In mei zullen we de spelregels voor dit
schoolfeest op onze website zetten. Het thema van dit schoolfeest is
“Classy”.
Betalen met je bankpas?
 Veel leerlingen (en ook ouders) hebben aangeven dat ze het fijn zouden vinden als ze in de schoolkantine met een
gewone bankpas kunnen betalen. Nu kan dat cashless door een tegoed te zetten op je schoolpas/lockerpas maar dat
wordt toch als omslachtig en onhandig ervaren. Daarnaast vinden wij het jammer als de leerlingen om deze reden nalaten
om lekkere en gezonde broodjes op school te kopen en naar de AH gaan. Vandaar dat we gezocht hebben naar een
oplossing, waarbij leerlingen met een bankpas kunnen betalen. Hiervoor hebben we een kastje aangeschaft dat
gekoppeld moet worden aan de kassa. We streven ernaar om dit zo snel mogelijk na de meivakantie op orde te hebben.
Veel animo voor de TooropMavo
 Veel leerlingen van groep 8 hadden als voorkeurschool de TooropMavo opgegeven. Dit resulteerde in meer aanmeldingen
dan dat we plaatsen beschikbaar hebben. In het Mavo/Havo-segment hebben we dan ook moeten loten. Natuurlijk zijn we
blij met zoveel belangstelling, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat het echt pijn doet om leerlingen teleur te moeten
stellen.
Formatie schooljaar 2022-2023
 We zijn druk bezig om onze formatie voor volgend schooljaar op orde te krijgen. Er ontstaan vacatures voor de vakken
Technologie&Toepassing (i.c.m. natuurkunde), Nederlands (de heer van den Berg gaat gefaseerd met pensioen), Engels
(omdat mevrouw Meulemans met pensioen gaat) en Duits (vervanging van mevrouw Kaya vanwege haar zwangerschap).
Voor 3 vacatures hebben we al leuke en enthousiaste gesprekken gevoerd. Mocht u nog iemand kennen die les kan
geven in het vak Duits,…. laat het ons weten.
PERSONEEL en LEERLINGEN
Personeel
 De heer Schenk (aardrijkskunde) herstelt voorspoedig en neemt na de meivakantie al zijn lessen weer over. Voor
mevrouw Delaporte (media-Design) is het behandeltraject in kaart gebracht. Dit traject gaat vermoedelijk zo’n zes
maanden duren. Mevrouw Delaporte kijkt wel het examenwerk van haar leerlingen na, maar haar lessen worden voorlopig
voor een groot deel waargenomen door mevrouw Fork. Mevrouw Van der Star is om privéredenen gestopt met haar stage
en haar werkzaamheden op de TooropMavo. Haar lessen Nederlands aan klas 1C worden intern opgevangen.
De heer Van Houten tekent bij …
 Hij was transfervrij, dus dan moet je er snel bij zijn. Dat waren we gelukkig en zo wisten we de heer Van Houten voor nog
een jaar vast te leggen. De heer Van Houten is al 11 jaar onze inhaaltoetscoördinator die er voor zorgt dat onze leerlingen
gemiste toetsen op dinsdag en vrijdagmiddag onder zijn toezicht in kunnen halen. Zowel voor de leerlingen als de
docenten is dit een zeer prettige oplossing. We zijn super blij met zo’n vrijwilliger die nu, na elf jaar, zijn contract weer met
een grote glimlach verlengt.
Leerlingen
 Deze keer een compliment voor de leerlingen van klas 2. Zij lieten op hun CKV-dag zien dat ze niet alleen open staan voor
‘nieuwe’ dingen, maar dat het ook echt leuk is om met elkaar op pad te zijn en dat ze goed kunnen samenwerken. De
begeleidende docenten waren echt onder de indruk.
Martin van Zanten

