
‘Dat voelt goed!
’

Nieuwsgierig? 
Kom eens langs en kijk of jij je thuis voelt op de TooropMavo. We zien je graag!

Persoonlijke rondleiding 
Dit kan van november t/m maart. Maak vooraf een afspraak (T: 010-4227623)

Open Dag
Woensdagmiddag 23 november 14:00 – 18:00 uur of zaterdag 11 februari 11:00 – 15:00 uur 

Lesjesmiddagen voor leerlingen groep 8
Woensdag 25 januari of woensdag 22 februari van 14:00 – 16:00 uur.                                                                                        
Geef je op via onze website: www.detooropmavo.nl

Informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s)
Dinsdag 17 januari van 19:30 – 20:30 uur.                                                                                                                                  
Ook hiervoor kunt u zich opgeven via onze website: www.detooropmavo.nl

Of volg ons op  

   

Instagram               Facebook            Tour de Toorop Website voor groep 8

TooropMavo
Tooroplaan 8 • 3055 VG Rotterdam • 010 422 76 23 • www.detooropmavo.nl

GL / TL / HAVO
• Kwaliteit!
• Creatief & Actief!
• Leuk & Gezellig!

OPEN DAG 
Woensdag 23 november van 14:00 – 18:00 uur

Zaterdag 11 februari van 11:00 – 15:00 uur



Leuk & Gezellig!

De TooropMavo is een school waar je gezien 

wordt en waar we oog hebben voor elkaars 

mogelijkheden. Jezelf kunnen zijn en met 

plezier naar school gaan, is de basis van goed 

onderwijs. We vinden het leuk als leerlingen 

meedenken over het ons onderwijs, onze 

organisatie en onze activiteiten. Leerlingen 

uit verschillende leerjaren vormen hiervoor 

een leerlingenraad. Leerlingen helpen mee 

met het organiseren van activiteiten ook 

gaan er leerlingen uit de bovenbouw mee als 

begeleiding van het brugklaskamp. Wij vinden 

jouw middelbare schooltijd pas geslaagd als je 

niet alleen veel geleerd hebt, maar als je ook 

terug kan kijken op een leuke, gezellige tijd. 

Dat maakt de TooropMavo jouw school!

Creatief & Actief!

Heel bewust worden er veel creatieve vakken 

aangeboden. Fine-art, Media-Design en 

Theater staan in het eerste jaar standaard op 

je lesrooster; later kan je kiezen met welke 

vakken je door wilt gaan en zelfs examen in 

wilt doen. Creatieve vakken en ook het cult-

uur in klas 1 helpen je bij het ontdekken wie 

je bent, wat je leuk vindt en waar je nog beter 

in wilt worden. Ook buiten het lesrooster om 

zijn we actief. Zo kan je deelnemen aan één 

of meerdere Plusprogramma’s. Je kan kiezen 

uit: Sport+, Beeldend+, Techniek+ en ‘Theater 

buiten de deur’. Maar er is veel meer actie. 

Wat dacht je van excursies, een brugklaskamp, 

een wintersportreis, Social X-mas, een 

schoofeest of een project voor het ‘echie’ bij 

Discover&Develop (Ontdek&Ontwikkel). Er valt 

dus veel te kiezen en te doen op 

de TooropMavo.

Ben je op zoek naar een 
leuke en goede school, 
dan past de TooropMavo 
helemaal bij jou.

De TooropMavo is een kleinschalige school voor 

leerlingen met een GL/TL/Havo- advies. Er zitten 

zo’n 400 leerlingen op school en de school staat 

bekend om zijn goede resultaten en de prettige 

sfeer.  Op de TooropMavo zijn er veel creatieve 

vakken, mag je veel kiezen en zijn er volop 

activiteiten.

Kwaliteit!

Goed onderwijs verzorg je samen! 

De TooropMavo heeft wederom het oordeel ‘goed’ 

van de onderwijsinspectie mogen ontvangen. Dit 

is de hoogst mogelijke waardering. De behaalde 

onderwijsresultaten en de slagingspercentages 

zijn opbrengsten waar we met elkaar trots op 

mogen zijn. Dat zijn we ook op de uitslagen 

van onze tevredenheidsonderzoeken.

Goed onderwijs is gericht op de toekomst. 

Maatschappelijke en technische ontwikkelingen 

vragen hier nadrukkelijk om. Naast kennis 

worden vaardigheden en attitude steeds 

belangrijker. Denk hierbij aan: samenwerken, 

reflecteren, presenteren, maar ook aan digitale 

vaardigheden en probleemoplossend vermogen. 

Op de TooropMavo besteden we daar veel 

aandacht aan. Het aanbod van de creatieve 

vakken (Fine-Art, Media-Design en Theater) 

speelt daarin een belangrijke rol. Ook de opzet 

van de leerlijn Discover&Develop, bereidt de 

leerlingen voor op de toekomst en helpt ze bij 

het maken van een sectorkeuze. Naast boeken 

maken de leerlingen ook gebruik van een eigen 

laptop. Op deze manier ontstaat er een vorm 

van ‘blended learning’. Dit vergroot de digitale 

vaardigheden van de leerling, maar het zorgt ook 

voor meer motivatie en voor meer differentiatie. 

Niet alle leerlingen leren op dezelfde manier of 

hebben dezelfde hulpvraag. Bij goed onderwijs 

hoort dus ook een goede begeleidingsstructuur 

die ervoor zorgt dat alle leerlingen het optimale 

uit zichzelf kunnen halen. Onze verlengde 

brugklas speelt hier ook op in. Leerlingen 

kunnen de eerste twee jaar op- en doorstromen 

van een Mavo-klas naar een Mavo/Havo- klas 

of naar de Havo. Ook kan je vanaf klas 2 op de 

TooropMavo Engels volgen op twee niveaus. 

Naast het reguliere programma bieden we 

namelijk ook Cambridge Engels aan.


