
 

                   Oudernieuwsbrief nr. 4,  december 2022 

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

 24 dec. – 8 jan.   : Kerstvakantie 

 13 januari          : Terugkommiddag examenkandidaten schooljaar 2021-2022 

 16 – 23 januari    : Toetsweek voor leerjaar 1 en 2 / SE-week voor leerjaar 3 en 4 

 17 januari          : Informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) leerlingen groep 8 

 24 januari         : Inhalen gemiste toetsen en SE-onderdelen na overleg met de examensecretaris  

 24 januari         : Start 2e periode 

 25 januari         : Minirooster (lessen van 40 minuten) i.v.m. lesjesmiddag groep 8 

 30 januari         : Verkort rooster (1e, 2e en 3e uur les) i.v.m. resultaatbesprekingen in de leerlagen 

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

 11 februari         : Open Dag  (11:00 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 – 19:00 uur) 

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

 22 februari         : Minirooster (lessen van 40 minuten) i.v.m. lesjesmiddag groep 8 

 24 februari           : Studiedag (leerlingen zijn lesvrij) 
 

ONDERWIJS  
  
Terugblik Sinterklaas 

 Zoals gebruikelijk bezocht Sinterklaas op 5 december ook de TooropMavo. Dit jaar 
was het een hele jonge Sinterklaas, geflankeerd door twee Pieten en de Toorop-
burgemeester, die de klassen langs ging.      

  
 
 
 

 
Social X-mas 2022 

 Donderdag 22 december hebben we ons met zijn allen ingezet voor 4 goede doelen. 
De leerlingen hebben bij de workshops hard gewerkt. (Tussen de workshops door was 
er voor iedereen warme chocolademelk en een oliebol). Bij de workshops zijn de 
leerlingen zich bewust geworden van de noodzaak van deze goede doelen. Dit zorgde 
er mede voor dat de marktkramen en de donatiezuil steeds voller werden. We zagen leerlingen met kleren, voedsel en 
verjaardag artikelen binnenkomen. Ook sommige ouders bezochten de school en kwamen met grote tassen binnen. Dank 
voor al jullie support.  
(Ook Kreko, Selecta, BVO Excelsior en Gelecon bedanken we voor hun bijdrage) 

Voor Stichting Het Vergeten Kind kan er  tot 10 januari gedoneerd worden. Mocht u nog een donatie willen doen, dan kan dat op rekening:  
NL81 ABNA 0552 3192 36 t.n.v. LMC-vo onder vermelding van: Het Vergeten Kind. 

 
Beelden van het 
schoolfeest 
 
 
 
 
 



 

Excursie naar de RDM-campus  

 Donderdag 8 december werden de winnaars van de Techweek en vier introducees getrakteerd op een 
excursie naar de RDM-campus. Ze kregen een rondleiding langs verschillende technische innovatieve 
bedrijven, mochten hun idee presenteren aan de directeur van het Ingenieursbureau en werden 
getrakteerd op een heerlijke lunch. Het werd een geslaagde middag, waarbij het enthousiasme van de 
leerlingen maar bleef groeien door apparaten als drones, lasersnijders, 3D-printers en waterstofauto’s. Na 
afloop van de rondleiding werd er een flitsende presentatie gegeven, waarbij de maquette uit de 
Techweek (een innovatiecentrum voor de Gemeente Rotterdam) werd gepresenteerd. De directeur van 
het Ingenieursbureau was erg onder de indruk en wil het idee tonen op een pop-up tentoonstelling op de 
Coolsingel die komend jaar zal worden geopend. Kortom een geslaagde en leerzame dag! 

 
‘Theater buiten de deur’ naar ‘The Ozard of Wiz’ 

 Maandagavond 19 december zijn de leerlingen van het Plusprogramma ‘Theater 
buiten de deur’ naar het Maaspodium geweest voor de voorstelling ‘The Ozard of 
Wiz’. Het leuke aan dit uitstapje was dat alle leerlingen ook een ouder/verzorger 
mee mochten nemen. Wat eveneens bijzonder was, dat er voorafgaande aan de 
voorstelling in de rode zaal een ‘bring your own diner’ gepland stond. Het theater 
had voor tafels, stoelen, borden en bestek gezorgd en de gasten schoven met 
hun eigen maaltijd, feestelijk gekleed aan tafel. Het werd een super geslaagde 
en gezellige avond met een mooie, moderne dans theatervoorstelling.  

 
ORGANISATIE  
  
Toetsweek leerjaar 1 en 2 / SE-week leerjaar 3 en 4 

 Na de Kerstvakantie is er nog één reguliere lesweek die voornamelijk gebruikt wordt ter voorbereiding op de toetsweek/ 
SE-week.  Vanaf 16 januari start  de toetsweek voor leerjaar 1 en 2 en de SE-week voor leerjaar 3 en 4. Het toetsrooster is 
inmiddels bekend en is vorige week met u en de leerlingen gedeeld. Met de leerlingen die door omstandigheden een toets 
of SE-onderdeel moeten missen, wordt een afspraak gemaakt om de gemiste toets in te halen.         
                                                                   

Start 2e periode 

 Aansluitend op de toetsweek start op dinsdag 24 januari de 2e periode van dit schooljaar. In leerjaar 3 krijgen twee derde 
klassen een uur extra lichamelijke opvoeding en twee klassen één uur minder. Naast deze wijziging zijn er nog een aantal 
kleine personele mutaties. De 2e periode start hierdoor met een nieuw lesrooster.  

 
Vakantieregeling 2023-2024 

Herfstvakantie zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober 2023 

Kerstvakantie zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024 

Voorjaarsvakantie zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari 2024 

Pasen vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024 

Meivakantie zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024 (incl. Hemelvaartsdag 9 mei) 

Pinksteren maandag 20 mei 2024 

Zomervakantie zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus 2024 

 
BHV-herhalingstraining  

 Dinsdag 6 december was de herhalingstraining BHV. Alle cursisten zijn zowel voor het theoriegedeelte als het 
praktijkgedeelte geslaagd. Zodoende beschikken we op de TooropMavo weer over 11 gecertificeerde BHV-ers. Hopelijk 
hoeven ze hun kennis en kunde weinig in de praktijk te brengen.  

 
PERSONEEL en LEERLINGEN  
  
Personeel 

 Mevrouw Schaeffer (docent biologie) is net voor aanvang van de Kerstvakantie aan haar heup geopereerd. Hierdoor zal zij 
na de Kerstvakantie enkele weken uit de roulatie zijn. In de week voorafgaand aan de toetsweek worden haar lessen 
gedeeltelijk overgenomen door mevrouw Dogan, de heer Van Leeuwen en de heer IJsseldijk. In de toetsweek kijken we of 
er aanvullende vervanging nodig is. We wensen mevrouw Schaeffer veel sterkte en een voorspoedig herstel.   

 Vanwege studieverplichtingen zal mevrouw Zijderveld (docent Nederlands) met ingang van de 2e periode aan twee 
klassen geen les meer geven. Deze klassen worden overgenomen door mevrouw Noordpool en de heer Van den Berg. 
Mogelijk zorgt dit ook voor een kleine verschuiving in het lesrooster.   
 

Leerlingen  

 Deze maand gaat het compliment naar al onze leerlingen die van Social X-mas 2022 
een succes hebben gemaakt. Bedankt voor jullie inzet, betrokkenheid en donaties. 
Goed om met elkaar even te reflecteren en ons bewust te worden van onze situatie en 
fijn dat we op deze manier iets voor anderen konden betekenen.    

 Een extra pluim is er voor onze leerling Ids, die zo dapper was om als eerste leerling van 
de TooropMavo invulling te geven aan de rol van Sinterklaas.  

 
Namens het team van de TooropMavo wens ik u (jullie) fijne feestdagen en een heel mooi 2023! 

 
Martin van Zanten  


