
 

                        Oudernieuwsbrief nr. 5,  januari 2023 

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

 1 februari  : Rapportuitreiking leerjaar 1, 2, 3 en 4 

 8 februari      : Examenkandidaten fine-Art en media-Design naar het Kunstmuseum in Den Haag (na 1e lesuur) 

 10 februari  : Opbouwen voor open dag, hierdoor vervalt het 5e lesuur 

 11 februari    : Open dag (11:00 uur tot 15:00 uur) 

 14 februari    : Pakketkeuze-avond leerjaar 1 (19:00 uur) en leerjaar 2 (20:00 uur) 

 14 februari      : Overleg klankbordgroep (17:00 uur – 19:00 uur) 

 15 februari       : Pakketkeuze-avond leerjaar 3 (19:30 uur) 

 22 februari     : Minirooster (lessen van 40 minuten) in verband met lesjesmiddag groep 8 

 24 februari        : Studiedag (leerlingen zijn lesvrij) 

 25 feb. – 5 mrt. : Voorjaarsvakantie 

 7 maart       : Informatieavond ski-reis leerjaar 2 

 10 maart         : NL-Doet voor leerjaar 2 

 14 maart               : Ouder-leerling-mentorgesprekken leerjaar 4 (let op: deze is verplaatst) 

 15 maart              : Verkort rooster (1e t/m 3e lesuur) in verband met een ontwikkelmiddag 

 22 – 26 maart      : Ski-reis leerjaar 2 (vertrek dinsdagavond 21 maart) 

 23 maart             : Deelname aan het Eenakter Festival (examenkandidaten Theater) 
 

ONDERWIJS  
  
Opbrengst Social X-mas 2022 

 Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie werden alle voedselpakketten opgehaald door de Voedselbank. Zij waren 
hier erg blij mee en konden hierdoor veel mensen van iets extra’s voorzien tijdens de kerst. Dinsdag na de 
vakantie zijn alle verjaardag artikelen naar Stichting Jarige Job gebracht. De medewerkers gaven aan dat ze 
nog nooit zoveel in ontvangst mochten nemen van één school. Nog diezelfde dag ontvingen wij een reactie 
‘Onwijs bedankt voor het langsbrengen en inzamelen van alle cadeaus! De cadeautjes worden nu uitgezocht en 
het zijn onwijs toffe presentjes!’. Woensdag hebben we € 951,90 overgemaakt naar Stichting ‘Het Vergeten Kind’. 
Een super mooie opbrengst. Ten slotte is alle ingezamelde kleding (twee auto’s vol) naar ReShare 
gebracht. Mooie opbrengsten voor de vier gekozen instellingen waar we de leerlingen en u graag 
voor willen bedanken.  

 
De Tech Xpress  

 Dinsdag 24 januari stond de Tech Xpress 
voor de deur. De Tech Xpress is een zeer 
moderne wagen die gevuld is met 
technieken uit de media- en 
entertainmentwereld, zoals virtual reality, 
videomapping en greenscreen. Het project 
is voortgekomen uit de behoefte om de 
technieksector in een positief daglicht te 
zetten en is onderdeel van het programma 
Sterk Techniek Onderwijs. De leerlingen uit 
leerjaar 3 met media-Design in hun pakket hebben druk geëxperimenteerd met alle nieuwe technieken.   
 

LOB + pakketkeuzetraject   

 Alle leerlingen uit leerjaar 3 en 4 hebben via Magister een bericht ontvangen over de opendagen van de MBO scholen in 
Rotterdam en in de omgeving. De komende twee weken zijn er veel open dagen te bezoeken. In maart volgt nog een 
ronde. Als bijlage bij het Magisterbericht vindt u een overzicht van de opleidingen en een link naar de websites. Voor 
leerlingen van leerjaar 3 is het aan te raden om zich nu al te oriënteren. Sommige opleidingen, bijvoorbeeld het Grafisch 
Lyceum, beginnen al in oktober met inschrijvingen voor volgend schooljaar. Deze school is populair en is vaak al snel 
vol. Voor leerlingen van leerjaar 4 die nog niet weten naar welke vervolgopleiding ze gaan, is het zeker verstandig om de 
open dagen te bezoeken. Een belangrijke datum om in de gaten te houden is 1 april 2023. Als uw zoon/dochter zich voor 
deze datum inschrijft op een MBO is hij/zij verzekerd van een plek, met uitzondering van scholen als: het Grafisch Lyceum, 
het Hout- en Meubileringscollege en de MBO Theaterschool (dit vanwege de toelatingsprocedure). 

 Het traject voor de pakketkeuze in leerjaar 1, 2 en 3 gaat binnenkort ook van start. De pakketkeuzeformulieren worden 
momenteel opgesteld, zodat deze binnenkort met een begeleidend schrijven in Magister gezet kunnen worden. Om dit 
pakketkeuzeproces goed te begeleiden en om u en de leerlingen goed te informeren zijn er twee pakketkeuze-avonden. 
Op 14 februari voor leerjaar 1 (19:00 uur) en leerjaar 2 (20:00 uur) en op 15 februari voor leerjaar 3 (19:30 uur).  

 
 



 

 
Examenkandidaten fine-Art en media-Design naar Den Haag (woensdag 8 februari)  

 Ieder jaar bezoeken de examenkandidaten fine-Art en media-Design het Kunstmuseum in Den Haag om zich voor te 
bereiden op het thema van hun CPE (praktijkexamen). Dit jaar is het thema ‘Vermaak’. Woensdag 8 februari vertrekken de 
betreffende leerlingen, na het eerste lesuur, met het openbaar vervoer naar Den Haag.  

 
Eenakter Festival 

 Ook dit jaar doet de TooropMavo weer mee aan het Eenakter Festival (EAF) in het Hofplein Theater. De 
examenkandidaten van het vak Theater gaan daar onder de bezielende begeleiding van mevrouw Ferguson en mevrouw 
Wiersma hun ‘masterpiece’ laten zien. Dinsdag 7 februari vindt er voor alle deelnemende scholen een kick-off plaats in het 
Hofplein Theater. Daarna wordt het teksten studeren en veel oefenen. Voor zondag 19 februari staat al een grote 
oefensessie gepland. De voorstelling vindt plaats op donderdag 23 maart. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 

 
ORGANISATIE  
 
O-L-M-gesprekken leerjaar 4 verplaatst naar 14 maart  

 Deze gesprekken zijn verzet van 21 maart naar 14 maart. De reden daarvoor is dat zowel een mentor van leerjaar 4 

alsmede de afdelingscoördinator bovenbouw meegaan als reisleiding met de ski-reis. Hierdoor zijn zij 21 maart afwezig.  
Op 6 maart ontvangt u een e-mail van ‘Schoolgesprek.nl’, waarmee u zich als ouder/verzorger aan kunt melden.   

 
Tegoed op de schoolpas opmaken  

 Op 31 maart beëindigen wij onze overeenkomst met Creo. Dit is het cashless betalingssysteem waarmee, via een tegoed 
op de schoolpas, in de kantine betaald kan worden. Het opwaarderen van het tegoed op de schoolpas werd echter als 
lastig en omslachtig ervaren. Zodoende werd er steeds minder gebruik gemaakt van deze methode terwijl wij voor dit 
systeem  wel vaste abonnementskosten betalen. De leerlingen die nu nog tegoed op de schoolpas hebben staan kunnen 
dat tegoed tot en met 31 maart opmaken. In de kantine blijven twee betaalmethodes bestaan: cashless met een bankpas 
of contante betaling.   

 
Ouderbijdrage schooljaar 2022-2023 

 Gelukkig hebben de meeste ouder(s)/verzorger(s) de ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 betaald. Bij sommigen is 
dit mogelijk aan hun aandacht ontsnapt. Mocht dat bij u het geval zijn, dan verzoeken wij u om het betreffende bedrag 
alsnog te betalen. Voor leerjaar 1 en 2 is de ouderbijdrage € 150,- en voor leerjaar 3 en 4 € 135,-  U kunt dit overmaken op 
bankrekening: NL81ABNA0552319236 t.n.v. LMC TooropMavo onder vermelding van Ouderbijdrage 22-23 met de naam 
van uw zoon/dochter. Voor meer informatie verwijs ik u naar bladzijde 44 van onze schoolgids. Deze staat ook op de 
website.  

 
Open dag 11 februari  & lesjesmiddag 22 februari 

 Zaterdag 11 februari vindt onze tweede open dag plaats van 11:00 uur  tot 15:00 
uur. Veel leerlingen hebben zich inmiddels aangemeld om ons te helpen bij deze 
open dag. Zij verzorgen rondleidingen, helpen in de kantine of assisteren bij een 
vak. Aanmelden om te helpen kan bij mevrouw De Haas of mevrouw Ribbels of bij 
de vakdocent.   

 Woensdagmiddag 22 februari hebben wij onze tweede lesjesmiddag voor  
leerlingen van groep 8. Ook voor die middag kunnen onze leerlingen zich opgeven 
om een groepje te begeleiden of om een vakdocent te assisteren.  

 
Ontbijtservice   

 Mede naar aanleiding van een agendapunt bij de klankbordgroep zijn we na de kerstvakantie begonnen met de verkoop 
van eenvoudige en goedkope ontbijtbroodjes en ontbijtsnacks. Zo kunnen de leerlingen die thuis niet toegekomen zijn aan 
een ontbijt vanaf 08:00 uur voor € 0,50 een broodje (kaas, kipfilet of hagelslag), een eierkoek, een krentenbol of een 
ontbijtkoek kopen. Dit experiment loopt tot de voorjaarsvakantie. De verkoop is tot nu toe beperkt wat in het gunstigste 
geval betekent dat de meesten toch gewoon thuis ontbijten.  

 
PERSONEEL en LEERLINGEN  
  
Personeel 

 Mevrouw Slaats heeft een nieuwe baan gevonden bij Mytylschool De Brug en zij gaat daar vanaf 1 maart starten. We 
bedanken mevrouw Slaats voor alles wat ze voor de TooropMavo gedaan heeft en wensen haar natuurlijk veel plezier in 
haar nieuwe werkomgeving. Achter de schermen zijn we druk bezig om tijdig een goede vervanger te vinden voor haar 
lessen. Gezien het huidige lerarentekort valt dat nog niet mee. Suggesties of tips zijn dan ook van harte welkom.  
 

Leerlingen  

 Een welgemeend compliment voor de leerlingen die meegeholpen hebben bij de lesjesmiddag op 25 januari. (zie 
foto hierboven).  Zo werden de groepjes met leerlingen van groep 8 vriendelijk ontvangen en begeleid en zorgden 
onze leerlingen voor kundige ondersteuning bij de mini-lesjes. Echt leuk om te zien hoe spontaan dat 
ging en hoe enthousiast zij waren.   

 Trots zijn we ook op de T&T-leerlingen uit leerjaar 4 die het met hun project toch maar mooi voor elkaar 
gekregen hebben dat er nu drie inlevercontainers voor plastic flessen in de aula staan.  

 
Martin van Zanten  
 


