
 

                 Oudernieuwsbrief nr. 1,  september 2022 

 
Hierbij ontvangt u de eerste oudernieuwsbrief van schooljaar 2022-2023 
 
VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 
  

 5 oktober         : Alle leerlingen zijn het 1e uur vrij. (Dit vanwege een personeelsfeest van het bestuur op 4 oktober) 

 6 oktober          : Cultuurdag in Delft voor alle leerlingen uit leerjaar 2 (let op: dit is een gewijzigde datum) 
 6 oktober         : Theaterdialogen voor leerlingen van leerjaar 3 met Theater (aanvang 19:00 uur) 

 11 oktober          : Scholenmarkt voor alle leerlingen uit leerjaar 4. (13:30 uur tot 15:45 uur; locatie VCH)  

 13 oktober          : Les tot en met het 3e uur in verband met een onderwijs ontwikkelmiddag 

 17  - 21 okt.         : S.E. 3 voor alle leerlingen uit leerjaar 4 

 19 oktober          : Les tot en met het 4e uur in verband met leerlingenbesprekingen 

 24 - 28 okt.         : Herfstvakantie 

 31 oktober           : Inhalen gemiste SE-toetsen leerjaar 4 (na de reguliere lessen) 

 8 november         : Ouder-leerling-mentorgesprekken leerjaar 1, 2, 3 en 4 (inschrijven via de link vanaf 31 oktober). 
 

 
ONDERWIJS  
  
Terugblik kennismakingsavonden  

 Dinsdagavond 30 augustus en woensdagavond 31 augustus vonden de kennismakingsavonden plaats. Na een kort 
plenair gedeelte kon er per klas nader kennisgemaakt worden met de mentor. Fijn om te zien dat er op beide avonden een 
grote opkomst was. Dat getuigt van betrokkenheid en is een mooi vertrekpunt voor een goede samenwerking.   
 

Brugklaskamp; weer een groot succes!                                   ● Het blijft een succesformule!        

Twee bussen, vol met enthousiaste 
brugklasleerlingen, ervaren 
begeleiders en assistent-leiders (uit 
leerjaar 4), vertrokken woensdag 7 
september naar Heino. Met behulp van 
een gevarieerd en actief programma 
leerden de leerlingen uit de 
verschillende klassen elkaar, en de 
begeleiders, beter kennen. Er 
ontstonden vriendschappen en er werd 
veel lol gemaakt. Een goede basis 
voor een leuk en leerzaam eerste 
schooljaar in het VO.    
 

Kick-off week Technologie&Toepassing 

 Van 5 tot en met 9 september hebben alle leerlingen 
van leerjaar 3 een startprogramma voor het vak T&T 
gevolgd. Er waren workshops voor Office 365, 
Programmeren, 3D-printen,informatievaardigheden, 
LOB & Simulise en projectvaardigheden. Deze 
workshops werden aangevuld met een excursie naar 
de digitale wereld van Remastered en het media-Lab 
van Digital Playground. 
Een leerzame en interessante week! 

 
PLENDA in leerjaar 1 en 2 

 In leerjaar 1 en 2 maken we gebruik van een speciale planningsagenda (de PLENDA). De leerlingen leren met dit 
hulpmiddel beter te plannen en te organiseren. Bij het oefenen van deze vaardigheden worden zij geholpen door de 
mentor en de vakdocenten. Hiervoor is het natuurlijk wel belangrijk dat de leerlingen iedere dag de PLENDA bij zich 
hebben. In de PLENDA staan ook tips om te plannen en om handiger en effectiever te leren. Absoluut de moeite waard 
om samen met uw zoon/dochter hiernaar te kijken. Een introductie- en instructiefilmpje over het gebruik van de PLENDA 
vindt u op: https://youtu.be/OtTE-eWh1NI 
 

Studiebegeleidingsklas op woensdagmiddag 

 Vanaf woensdag 5 oktober gaat de studiebegeleidingsklas van start. Leerlingen die voor een vak extra ondersteuning of 
uitleg wensen, kunnen iedere woensdag om 15:00 uur terecht in lokaal 105. Vier docenten/stagiaires helpen de leerlingen 
graag. Deelname aan de studiebegeleidingsklas vindt plaats op vrijwillige basis. De vakdocent, de mentor of u als 
ouder/verzorger kan natuurlijk wel het advies geven om van deze mogelijkheid gebruik te maken.  

https://youtu.be/OtTE-eWh1NI


 

Plus-Programma’s op de TooropMavo   

 Vanaf 3 oktober starten de Plus-Programma’s. Leerlingen kunnen zich hiervoor opgeven via 
Magister bij het item ‘activiteiten’. Zowel het programma Sport+ als Het Atelier (Beeldend+) 
worden aangeboden op maandag het 6e uur. Het Plus-Programma ‘Theater buiten de deur’ 
heeft zijn eigen programmering.   

 
PTO’s en PTA’s 

 In alle leerjaren werken we met een soort spoorboekje dat een overzicht geeft van alle geplande toetsen per vak met de 
bijbehorende weging. In de onderbouw heet dit boekje het PTO (Programma van Toetsing en Opstroom) en in de 
bovenbouw heet dit het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Het PTA is vanwege het schoolexamen een 
verplicht document. Het PTO is geen verplicht document, maar is wel een handig document en een goede aanloop naar 
het PTA. Zowel de PTO’s als de PTA’s kunt u vinden op onze website. Button ‘Leerling’ en dan vervolgens ‘PTO/PTA’. 

 
 
ORGANISATIE  
  
Ouder-Leerling-Mentorgesprekken (OLM) 

 Dinsdag 8 november vinden de OLM-gesprekken voor alle leerlagen (1 tot en met 4) plaats. Tijdens deze gesprekken 
wordt er gezamenlijk gekeken hoe het tot nu toe op school gaat. Wat gaat goed en waar kunnen we elkaar mogelijk nog 
beter helpen? De leerling opent het gesprek en na afloop mag hij/zij een samenvatting van het gesprek geven. Op 31 
oktober ontvangt u een e-mail van ‘Schoolgesprek.nl’ waarmee u zich kunt inschrijven.  

 
Gemiste toetsen en inhaalmomenten  

 Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat een leerling door omstandigheden een keer afwezig is en hierdoor een toets moet 
missen. De leerling dient bij terugkomst op school zo snel mogelijk een bindende afspraak met de betreffende vakdocent 
te maken om deze toets in te halen. Voor het inhalen van toetsen zijn twee vaste inhaalmomenten. Op dinsdag en 
vrijdagmiddag kunnen toetsen tussen 13:30 en 16:00 uur ingehaald worden in lokaal 101. De heer Van Houten coördineert 
dit inhaalmoment en is tevens als vaste surveillant aanwezig.  

 
Ouderbijdrage 2022-2023  

 Vorige week hebben wij via WIS-Collect alle ouder(s)/verzorger(s) een verzoek per mail gestuurd om de ouderbijdrage van 
dit schooljaar te betalen. Gelukkig hebben wij al de nodige betalingen mogen ontvangen, maar mocht u 
dit nog niet gedaan hebben…….. Een specificatie van de ouderbijdrage vindt u in de schoolgids. 
 

Schoolgids schooljaar 2022-2023 

 Op de kennismakingsavonden hebben we bijna alle ouder(s)/verzorger(s) de schoolgids 2022-2023 
kunnen overhandigen. In de schoolgids treft u onder andere de jaarplanning, de overgangsnormen en 
belangrijke contactgegevens aan. Een digitale versie van de schoolgids vindt u op onze website bij de 
button ‘School’ en vervolgens ‘Schoolgids’. 

 
Klankbordgroep 

 Voor de klankbordgroep zoeken wij nog enkele ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit leerjaar 1.      
De klankbordgroep bestaat uit ouders, leerlingen en medewerkers en komt drie keer per jaar bij elkaar. 
We bespreken onderwijskundige en organisatorische thema’s om samen de school nog leuker en beter te maken.      
Mocht u interesse hebben om te participeren in de klankbordgroep dan verneem ik dat graag.    
 

 
PERSONEEL en LEERLINGEN  
  
Personeel 

 Aan het begin van dit schooljaar mochten we vijf nieuwe collega’s welkom heten. De heer Van Engelen (Natuurkunde, 
wiskunde en T&T), mevrouw Sterk (Duits), mevrouw Zijderveld (Nederlands), mevrouw Lamsberg (Begeleider Passend 
Onderwijs) en mevrouw Kuipers (Schoolmaatschappelijk werk). Fijn om met een compleet team te kunnen beginnen aan 
een nieuw schooljaar. Wij kijken dan ook terug op een plezierige en goede start.   

 
Introductie van onze Schoolmaatschappelijk werker. 

 Ik ben Klarissa (in 't Veld) - Kuipers en sinds dit schooljaar werkzaam op de TooropMavo. Wanneer uw zoon/dochter 
persoonlijke problemen heeft, bijvoorbeeld rondom eenzaamheid, een laag zelfbeeld, pesten of een moeilijke thuissituatie, 
kan ik hulp bieden. Een aanmelding verloopt via de mentor en het zorgteam binnen de school. Mocht u als 
ouder(s)/verzorger(s) zelf vragen hebben, bijvoorbeeld over het welbevinden van uw zoon/dochter, problemen in de 
thuissituatie en/of financiële problemen, dan kunt u rechtstreeks contact met mij opnemen. 
 

Leerlingen  

 In deze rubriek delen we een compliment uit aan leerlingen die de afgelopen maand iets bijzonders hebben laten zien of 
iets speciaals hebben gedaan. Dat compliment gaat deze maand naar de assistent-leiders van het brugklaskamp. Wat 
hebben jullie fantastisch geholpen. Gelukkig hebben jullie er erg van genoten en ook iets van opgestoken. Jullie 
verwoordden dat mooi in de nazit op vrijdagmiddag.          

              
Martin van Zanten  
 

https://www.detooropmavo.nl/school/fine-art
https://www.detooropmavo.nl/school/theater
https://www.detooropmavo.nl/school/sportplus

