
 

 

 

Rotterdam, 12 juli 2022 

 

 

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van de TooropMavo, 

 

Hoewel de zomervakantie nog maar net begonnen is, willen we jullie nu alvast informeren over de start van 

het nieuwe schooljaar. 

Een nieuw schooljaar met nieuwe klasgenoten, nieuwe docenten en een nieuw lesrooster. 

 

Maandag 22 augustus starten wij met een organisatiedag voor het team (de leerlingen worden die dag 

nog niet op school verwacht). 

 

Op dinsdag 23 augustus verwachten wij alle leerlingen weer op school om kennis te maken met hun 

klasgenoten en met de mentor. Met elkaar kijken zij dan naar het rooster en nemen zij de belangrijkste 

schoolregels en afspraken door. 

- Leerlingen van leerjaar 1 worden die dag om 11:00 uur verwacht. 

- Leerlingen van leerjaar 2 worden die dag om 11:30 uur verwacht. 

- Leerlingen van leerjaar 3 worden die dag om 12:00 uur verwacht. 

- Leerlingen van leerjaar 4 worden die dag om 12:30 uur verwacht. 

(De klasindeling hangt op het mededelingenbord in de aula). 

 

Woensdag 24 augustus starten de lessen volgens het nieuwe, reguliere rooster.   

 

Verder willen we voor aanvang van het schooljaar nog een aantal zaken onder de aandacht brengen: 

 

- Kennismakingsavonden voor ouder(s)/verzorger(s) en mentoren 

o Dinsdag 30 augustus 19:00 uur 

 Kennismakingsavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerjaar 1 

 

o Dinsdag 30 augustus 20:00 uur 

 Kennismakingsavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerjaar 2 

 

o Woensdag 31 augustus 19:00 uur 

 Kennismakingsavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerjaar 3 

 

o Woensdag 31 augustus 20:00 uur 

 Kennismakingsavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerjaar 4 

 

- Boeken bestellen 

o Vergeet niet om tijdig de boeken te bestellen bij www.VanDijk.nl Scrol bij plaats naar 

Rotterdam, kies De TooropMavo en vervolgens de betreffende klas. (Naast het 

boekenpakket kan je daar ook aanvullend leermiddelen/schoolspullen bestellen, maar die 

zijn voor eigen rekening en deze leermiddelen zijn doorgaans elders goedkoper). 

 

- Schoolspullen 

o Voorgeschreven schoolmiddelen: etui, pen, potloden (HB 1x / 6B 1x), kleurpotloden,  

gum, passer, geodriehoek, liniaal, schriften (voor wiskunde A4-formaat met grote ruiten) 

en een rekenmachine Casio FX-82MS). 

 

 

 

http://www.vandijk.nl/


 

 

 

-  Schoolfotograaf 

o De schoolfotograaf komt op woensdag 24 augustus.  

 

- Gymkleding 

o Sinds enige jaren heeft de TooropMavo een eigen schooltenue. Shirt en broek zijn voor 

een gereduceerd bedrag verkrijgbaar bij  “Sport Rich’. Zij zijn gevestigd op:  

Peppelweg 95 A, 3053 GE Rotterdam. Website: www.sportrich.nl  

 (Leerlingen dienen het schooltenue tijdens de gymlessen te dragen). Verder zijn 

sportschoenen met zwarte zolen niet toegestaan in de gymzaal.  

 Leerlingen die reeds beschikken over een passend schooltenue kunnen dit natuurlijk  

 gewoon blijven gebruiken. 

 

- Financiën  

o De ouder(s)/verzorger(s) ontvangen begin van het nieuwe schooljaar via WIS-Collect een 

e-mail met daarbij het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. (De vrijwillige 

ouderbijdrage is voor schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 150,- voor de leerlingen van 

leerjaar 1 en 2 en op € 135,- voor de leerlingen van leerjaar 3 en 4).  

o Ook andere betalingen voor bijvoorbeeld: de introductiedagen, het 7e vak, buitenlandse 

reizen verlopen via WIS-Collect.  

 

- Schoolgids  

o Net als andere jaren wordt aan alle ouder(s)/verzorger(s) een schoolgids verstrekt. Deze 

ontvangt u tijdens de kennismakingsavond. In deze schoolgids treft u onder andere de 

onderwijskundige profilering van de TooropMavo aan, het schoolreglement, de 

overgangsnormen, de jaaragenda en de vakantiedata. Een handig document om zo nu 

en dan te raadplegen. 

 

 

Op dit moment gaan we ervan uit dat we in augustus zonder aanvullende Covid-maatregelen kunnen 

starten. Mocht dit toch anders zijn, dan informeren wij u daar zo spoedig mogelijk over.  

 

Voor nu wensen wij iedereen een fijne vakantie en zien we elkaar graag weer op 23 augustus.  

 

 

Team TooropMavo 

 

http://www.sportrich.nl/

