
 

                   Oudernieuwsbrief nr. 3,  november 2022 

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

 5 december         : Sinterklaasviering (na het 2e lesuur) 

 13 december       : Ouder-leerling-docentgesprekken (inschrijven via de link vanaf 2 december) 

 22 december       : Social X-mas 

 22 december       : Schoolfeest / Kerstgala (bij het voetbalstadion van Excelsior Rotterdam) 

 23 december       : Kerstbrunch met de mentor 

 24 dec. – 8 jan.   : Kerstvakantie 

 13 januari          : Terugkommiddag examenkandidaten 2022 

 16 – 20 januari    : Toetsweek voor leerjaar 1 en 2 plus SE-week voor leerjaar 3 en 4 

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

ONDERWIJS  
  
Terugblik Ouder-Leerling-Mentorgesprekken (OLM) 

 Dinsdag 8 november vonden de Ouder-Leerling-Mentorgesprekken plaats. In de middag en avond zijn er bijna 300 
gesprekken gevoerd. Zelfs na deze middag en avond werden er gesprekken ingepland omdat het aantal 
gespreksmomenten bij sommige mentoren ontoereikend was. Wij zijn erg blij met de getoonde betrokkenheid en de wijze 
waarop we samen vorm willen geven aan het onderwijsproces. Hopelijk hebben de gesprekken hieraan een bijdrage 
geleverd. Wij kijken er in ieder geval met plezier op terug.     

 
Social X-mas 2022 

 Al jaren organiseren we op de 
TooropMavo vlak voor de Kerstvakantie een dag waarop we ons inzetten voor een goed doel. Dit jaar hebben we gekozen 
voor een andere opzet van Social X-mas en willen we maar liefst 4 goede doelen onder de aandacht brengen. Voor 
Stichting Jarige Job gaan we (nieuwe) cadeautjes en verjaardag artikelen inzamelen. We gaan voor de Voedselbank 
voedselpakketten samenstellen. Kleding gaan we inzamelen voor ReShare van het Leger des Heils en voor Stichting Het 
Vergeten Kind gaan we geld inzamelen. De leerlingen krijgen in de week van 12 tot 16 december een korte introductie van 
de 4 goede doelen zodat zij kunnen bepalen waar ze een bijdrage aan kunnen leveren. Op donderdag 22 december 
krijgen alle leerlingen (met hun mentorklas) 4 workshops (alternatieve lessen), waarbij deze 4 goede doelen een verrijking 
en een verdieping krijgen. Ieder goed doel presenteert zich daarnaast in een hoek van de aula. Hier kunnen de goederen 
of het geld in de week voor de Kerstvakantie ingeleverd worden. Natuurlijk rekenen we op support van iedereen 
(leerlingen, ouders/verzorgers en het team van de TooropMavo). Vrijdag 23 december worden de voedselpakketten 
samengesteld en afgeleverd, zodat deze nog voor de kerst op de plaats van bestemming zijn. De verjaardagpakketten, de 
kleding en de geldelijke donatie worden zo snel mogelijk na de Kerstvakantie overhandigd. Voor Stichting Jarige Job 
kunnen de leerlingen ‘nieuwe’ cadeautjes meenemen (bijvoorbeeld iets wat ze voor Sinterklaas hebben gehad maar toch 
niet gaan gebruiken) of verjaardag artikelen (slingers, ballonnen, taartmix, enz…). Voor Stichting Het Vergeten Kind staat 
er een donatiezuil waar zij geld in kunnen deponeren. Mocht u voor dit doel liever geld overmaken dan kan dat op 
rekening: NL81 ABNA 0552 3192 36 t.n.v. LMC-vo onder vermelding van: Het Vergeten Kind. Allerlei voedselproducten 
kunnen ingeleverd worden voor de Voedselbank (let wel op de houdbaarheidsdatum). Wij zorgen voor feestelijke dozen 
om de voedselpakketten samen te stellen. Voor ReShare kunnen de leerlingen gebruikte, maar nog nette, kleding en 
schoenen inleveren. We hopen op deze manier gezamenlijk 4 goede doelen de gewenste ondersteuning te geven.  

    
‘Theater buiten de deur’ -> Verdriet is een ding met veren  

 Ruim anderhalf uur met 20 leerlingen in een uitverkochte grote zaal. 
Met vaste plaatsen, 2 aan 2, zaten onze leerlingen uit leerjaar 2, 3 
en 4 verspreid in de Schouwburg. Een echt avondje uit naar een 
bijzondere voorstelling over rouw met één van de beste acteurs van 
Nederland, Jacob Derwig. Een zeer talig en poëtisch stuk waarvan 
ze allemaal onder de indruk waren. De één van een beeld, een 
ander van het verhaal, het spel of de ambiance. Misschien 
beschreef één leerling het wel het beste: "Ik begreep niet alles, 
maar hield toch elke seconde mijn aandacht erbij". Wij waren weer 
ontzettend trots op onze leerlingen.  

 



 

 
Bezoek Nationaal Archief 

 De leerlingen van leerjaar 2 zijn onlangs naar het Nationaal Archief in Den Haag 
geweest. Met behulp van oorspronkelijke bronnen uit de 18e eeuw hebben ze 
het leven van verschillende personen onderzocht. Al deze personen, van slaaf 
gemaakte tot handelaar van de VOC, hebben te maken gehad met slavernij en 
handel. Daarnaast hebben de leerlingen, door goed naar een oude plattegrond 
kijken, inzicht gekregen hoe de aanwezigheid van Nederlanders en hun 
plantages  in Suriname het landschap bepaald heeft. Ze stelden hele goede 
vragen aan de begeleiders. 

 
ORGANISATIE  
  
Besluit Eindexamen Voortgezet Onderwijs 2023 

 Minister Wiersma heeft middels een kamerbrief aangekondigd dat de exameneisen in 2023 weer terug gaan naar de 
normale situatie van voor Covid-19. Wel zijn er een drietal maatregelen opgenomen om de flexibiliteit voor scholen te 
vergroten. Eén daarvan treft ook ons. Het 2e tijdvak wordt namelijk verlengd en vindt nu plaats van 19 t/m 30 juni. Dit 
betekent dat in deze periode geen vakanties geboekt kunnen worden. Daarnaast verschuift hierdoor ook de uitslag van het 
2e tijdvak van 30 juni naar 6 juli. We zullen de examenkandidaten en hun ouder(s)/verzorger(s) hier nader over informeren. 
Onze diploma-uitreiking, die gepland staat op vrijdag 30 juni, wordt niet verschoven. Een extra reden om in het 1e tijdvak te 
slagen, want de uitslag daarvan wordt 14 juni bekend. 

 
Vanuit de Klankbordgroep 

 Met 12 ouders, 3 collega’s en 2 leerlingen hebben we dinsdag 8 november ons eerste overleg gehad. We hebben met 
elkaar gesproken over de ontwikkelingen van de nieuwe leerweg en het Praktijkgerichte Programma T&T. Ook hebben we 
het gehad over de opzet van Social X-mas en over het item Voeding & Gezondheid. Ten aanzien van dit laatste 
onderwerp waren de diverse invalshoeken meer dan welkom. Gezamenlijk kwamen we hierbij tot 4 actiepunten: de 
verantwoording van ouder(s)/verzorger(s) hierin blijven herhalen, het assortiment in de kantine uitbreiden met eenvoudige 
broodjes en ontbijtproducten, aandacht voor dit onderwerp vragen in de mentorlessen en ouder(s)/verzorger(s) de 
gelegenheid bieden om met de afdelingscoördinator contact op te nemen indien er andere redenen zijn waarom er niet in 
ontbijt en/of lunch wordt voorzien. Verder hebben we op een positieve manier stilgestaan bij de goede start van het 
schooljaar, de beperkte lesuitval en de sfeer op school. Aandachtspunten waren er met betrekking tot het mentoraat 
(invulling van de lessen en richtlijnen in de bovenbouw), de communicatie met betrekking tot het lesrooster en het gebruik 
van de Plenda. We kijken terug op een nuttige en prettige bijeenkomst. 

 
Ouder-Leerling-Docentgesprekken (OLD) 

 Dinsdag 13 december vinden de OLD-gesprekken voor alle leerlagen (1 tot en met 4) plaats. Via de link ‘Schoolgesprek.nl’ 
kunt u zich opgeven om met twee vakdocenten in gesprek te gaan. Deze gesprekken zijn bedoeld voor vakspecifieke 
vragen om het leerproces en de studieresultaten te bevorderen. Natuurlijk is uw zoon/dochter ook bij dit gesprek 
aanwezig. Op 2 december ontvangt u een e-mail van ‘Schoolgesprek.nl’ waarmee u zich kunt inschrijven.  

 
Schoolfeest naar donderdag 22 december 

 In de schoolgids staat vermeld dat het Schoolfeest / Kerstgala plaatsvindt op woensdagavond 21 
december. Het is ons echter gelukt om het feest in te boeken op donderdag  
22 december. Na Social X-mas sluiten we de dag dus gezamenlijk af met een Schoolfeest / 

Kerstgala in het Excelsior Stadion. Het feest begint om 20:00 uur en is 00:00 uur afgelopen. Op onze 
website vindt u meer informatie over het Schoolfeest / Kerstgala en treft u ook de spelregels aan.  
 

PERSONEEL en LEERLINGEN  
  
Personeel 

 Bloemen waren er deze maand voor mevrouw Krul, docent natuurkunde en Technologie & Toepassing. Mevrouw Krul is  
afgestudeerd als ‘Master of Science in Pedagogy and Education’.  

 Een andere bijzondere prestatie levert de heer Van Houten. Met zijn 75 jaar is hij als ‘inhaaltoetscoördinator’ nog steeds 
van toegevoegde waarde voor het onderwijs op de TooropMavo. In deze functie is de heer Van Houten al voor het 12e jaar 
actief.  
 

Zorgen over ontbijt en lunch (deel 2)!!!! 

 In de vorige oudernieuwsbrief hebben we onze zorg hierover kenbaar gemaakt en ook in de Klankbordgroep hebben we 
uitgebreid over dit onderwerp gesproken (eerdergenoemd in deze nieuwsbrief). Het mag duidelijk zijn dat gezonde voeding 
aan het begin van de dag en gedurende de lesdag een positief effect heeft op de concentratie en de leerprestatie. Niet 
ontbijten en/of niet lunchen kan verschillende oorzaken hebben. Veelal samen te vatten in ‘niet willen’ of ‘niet kunnen’. Ten 
aanzien van ‘niet willen’ hebben we echt uw ondersteuning nodig. Met betrekking tot ‘niet kunnen’ bieden we u graag de 
mogelijkheid om contact op te nemen met de afdelingscoördinator. 
 

Leerlingen  

 Een groot compliment voor alle leerlingen (ruim 100) die woensdag 23 november geholpen hebben bij onze extra open 
dag. Super bedankt, zij waren echt een ‘visitekaartje’ voor de TooropMavo.   

 
Martin van Zanten  

 


