
 

                               Oudernieuwsbrief nr 9,  mei 2022 

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

 1 juni  : Schoolfeest bij Excelsior (Van Dongen & De Roo stadion) 
 2 juni  : 1e uur vrij en heel de dag toetsvrij 
 6 juni  : 2e Pinksterdag 
 9 juni  : Uitslag 1e tijdvak 
 7-10 juni  : Discover&Develop-week leerjaar 1 en 2 
 7-10 juni  : CKV-week leerjaar 3  
 14 juni  : Kennismakingsavond nieuwe brugklasleerlingen (19:00 – 20:00 uur) 
 16 juni  : Inhaaldag (of studiedag) leerjaar 1, 2 en 3 
 17 juni – 24 juni : Toetsweek leerjaar 1 en 2 plus SE-week leerjaar 3 
 20,21 en 22 juni : 2e tijdvak Centraal Examen 
 27 juni  : Inhalen gemiste toetsen en SE-onderdelen 
 30 juni   : Aanmelden herkansing leerjaar 3  
 30 juni   : Eindejaarsactiviteit per leerlaag  
 1 juli  : Uitslag 2e tijdvak 
 1 juli  : 19:30 uur Diploma-uitreiking (inloop 19:00 uur) 

 4 juli  : Herkansing leerjaar 1, 2 en 3 
 5 juli  : Boeken inleveren (schema volgt).  
 8 juli   : Rapportuitreiking 
 

 
ONDERWIJS  
  
Inspectiebezoek 17 mei 

 Wij mogen trots zijn met elkaar en op elkaar. Een beoordeling ‘GOED’ (de hoogst mogelijke beoordeling) wordt door de 
onderwijsinspectie niet zomaar gegeven. Voorwaarde daarvoor is dat geen enkele indicator onvoldoende mag zijn en dat 
er minimaal 3 indicatoren met ‘Goed’ beoordeeld worden. (Waarvan ‘uitvoering en kwaliteitscultuur’ verplicht ‘Goed’ moet 
zijn). Wij hebben maar liefst 5 indicatoren die met ‘Goed’ beoordeeld zijn! Natuurlijk werden er ook verbeterpunten 
(ontwikkelpunten) genoemd in het nagesprek, maar de inspecteur was overwegend zeer positief en we kregen veel mooie 
en positieve feedback. Hij kon zich helemaal vinden in onze hoofddoelstelling dat leerlingen met plezier naar school 
moeten gaan en dat dat de basis is van samen ontwikkelen. Ook de brede persoonsvorming die wij in ons 
onderwijsaanbod nastreven, kon hij waarderen en levert (ook naar zijn mening) per saldo meer op dan alleen maar hoge 
cijfers nastreven. De selectie van onze 5 kernvaardigheden, waarmee we straks de ontwikkeling en groei van leerlingen in 
kaart willen brengen, sluit hier goed bij aan. (Het ligt voor de hand om de burgerschapsvaardigheden hieraan te koppelen, 
want dat wordt voor iedere school verplicht). De ondersteuningsstructuur en begeleiding, waarmee we de leerlingen met 
leer- en/of gedragsaspecten weten uit te dagen om zich te ontwikkelen, kregen ook een groot compliment. De gesprekken 
met alle collega’s heeft de inspecteur als zeer open en prettig ervaren. Het gesprek met de leerlingen vond hij verrassend 
leuk. Hun antwoorden bevestigde op spontane wijze dat iedereen op de TooropMavo zichzelf kan en mag zijn. 

 In juni verwachten we de uitslag van de jury ‘Excellente Scholen’. Het predicaat spitst zich toe op ons excellentieprofiel en 
mag alleen worden gevoerd indien de school een beoordeling ‘Goed’ van de inspectie heeft. Dat is dus in orde. 
 

Discover&Develop-week voor leerjaar 1 en 2  

 Van 7 tot en met 10 juni volgen de leerlingen uit leerjaar 1 en 2 geen reguliere lessen, maar gaan zij aan de slag voor een 
echte opdrachtgever! De leerlingen kunnen kiezen uit diverse opdrachten van RDM Next, De Groene Boog, Houweling, 
Ingenieursbureau Rotterdam en het Techniek College Rotterdam. Deze opdrachtgevers leggen een realistisch probleem 
voor aan onze leerlingen, waarna de leerlingen op diverse locaties activiteiten uitvoeren en inspiratie opdoen die ingezet 
kunnen worden bij het uitwerken van de oplossing van het probleem. De oplossing wordt op vrijdag 10 juni aan de 
opdrachtgever gepresenteerd. Tijdens deze week ontwikkelen de leerlingen vaardigheden die benodigd zijn voor het 
werken in projecten, maar belangrijker nog: ze ontdekken vooral hun eigen kwaliteiten en interesses! 

 
 CKV-week voor leerjaar 3 

 Dinsdag 7 juni vertrekken de leerlingen van leerjaar 3 voor hun CKV-week richting Valkenburg. Daar verblijven ze in 
vakantiehuisjes waar ze zelf hun ontbijt, lunch en diner verzorgen. De leerlingen maken een avontuurlijke grottentocht, 
bezoeken een groeve, bekijken een cultfilm, brengen een bezoek aan de Dom van Aken en een Amerikaanse 
begraafplaats en gaan voor een Street Art Festival naar het Vrijthof in Maastricht. Genoeg ingrediënten voor culturele 
vorming (inclusief opdrachten voor het portfolio) en een hoop lol.   

 
 
 
 



 

 
ORGANISATIE  
  
Schoolfeest 1 juni 

 De leerlingenraad heeft een leuk feest georganiseerd. Zelfs aan een entree 
met een loper en een fotograaf is gedacht. Het feest wordt gehouden in het 
‘Van Donge & De Roo Stadion’ (Honingerdijk 110, 3062 NX Rotterdam). Dit 
is het voetbalstadion van BVO Excelsior. Het feest begint om 20:00 uur 
(inloop vanaf 19:30 uur; deuren sluiten 21.00 uur) en eindigt om 00:00 uur. 
De spelregels met betrekking tot dit schoolfeest treft u aan op onze website. 
 

Vakantieregeling 2022-2023 

Herfstvakantie zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022 

Kerstvakantie zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023 

Pasen vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023 

Meivakantie zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023 

Hemelvaart donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei 2023 

Pinksteren maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023 

 
Diploma-uitreiking vrijdag 1 juli 

 Vrijdag 1 juli komt de uitslag van het 2e tijdvak binnen. De geslaagde kandidaten van die dag 
kunnen ’in de avond’ gelijk aansluiten bij de officiële diploma-uitreiking van 2022. Deze 
diploma-uitreiking vindt met alle geslaagde kandidaten in de aula plaats. Voor de diploma-
uitreiking ontvangt u nog een uitnodiging met aanvullende informatie, maar voor nu is het goed 
om te weten dat de avond om 19:30 uur (inloop 19:00 uur) begint. Na het officiële gedeelte 
rond 21:00 uur) is er gelegenheid om met elkaar het glas te heffen en elkaar te feliciteren.   

 
Uitslag tevredenheidsonderzoek 

 Hartelijk dank voor jullie positieve feedback. Met rapportcijfers tussen de 6,7 en 8,9 en een 
overall score van een 8,1 mogen we zeker tevreden zijn. Bij de 6,7 voor ‘de school zorgt dat 
mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof’ ligt nog een uitdaging. Met een 8,9 voor: ‘ik zou 
andere ouders deze school aanraden’, ‘de school houdt mij op de hoogte van belangrijke 
gebeurtenissen’ en ‘ik kan makkelijk contact krijgen met de school’ zijn we natuurlijk erg 
content. Dat geldt trouwens ook voor de 8,2 voor ‘mijn kind gaat met plezier naar school’. Naar 
onze mening de basis van goed onderwijs.   

 
TooropMavo ‘Eindejaarsactiviteit’ 

 Zoals inmiddels gebruikelijk sluiten we het schooljaar af met een ‘eindejaarsactiviteit’. 
Donderdag 30 juni wordt het sportveld tegenover de school weer omgebouwd tot een mini 
attractiepark met een springkussen, buikschuifbaan, enz. Meer informatie, inclusief de tijden 
per leerlaag, volgt.  
 

PERSONEEL en LEERLINGEN  
  
Personeel en formatie 

 We hebben de formatie voor volgend schooljaar bijna rond. Mevrouw Slaats keert terug en mevrouw Fork blijft de uren van 
mevrouw Delaporte vervangen. Daarnaast komen mevrouw Zijderveld (Nederlands), mevrouw Ciftci (Engels) en de heer 
Van Engelen (natuurkunde, wiskunde en T&T) ons team versterken. Het laatste knelpunt is de tijdelijke vervanging (8 
lesuren) van mevrouw Kaya (Duits). Indien u een passende kandidaat weet voor deze vacature, dan ontvangt u als dank 
van ons een dinerbon  

 
Leerlingen  

 Natuurlijk gaan deze maand onze complimenten naar de 
examenkandidaten. Wat hebben zij hard gewerkt. Na 
een gedegen voorbereiding (examentrainingen, 
facultatieve lessen, studeren in de vakantie en 
vragenuurtjes) moest het vanaf 12 mei echt gebeuren. 
Met de nodige spanning werd de examenzaal betreden 
en hebben we zelden zoveel concentratie gezien. 
Donderdag 9 juni komt de uitslag van het eerste tijdvak. 
Hopelijk kunnen er die dag heel veel vlaggen uit met een 
TooropMavo-wimpel. 
        
     

Martin van Zanten  
 


