
 

                       Oudernieuwsbrief nr. 2,  oktober 2022 

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

 24 - 28 okt.         : Herfstvakantie 

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

 1 november         : Mini-rooster (lessen van 40 minuten) i.v.m. nieuwe vorm leerlingenbespreking 

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

 16 e/o 17 nov.     : Leerlingen uit leerjaar 2 brengen een bezoek aan het Nationaal Archief in Den Haag 

 22 november       : Internationale gastspreker(s) voor de leerlingen uit leerjaar 3 

 23 november       : Open dag (de leerlingen zijn les vrij, maar we hopen dat er veel hulpleerlingen aanwezig zijn) 

 5 december         : Sinterklaasviering (na het 2e lesuur) 

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

ONDERWIJS  
  
Cultuurdag leerjaar 2        

 Goed voorbereid gingen onze leerlingen uit leerjaar 2 met 8 begeleiders donderdag 6 oktober naar Delft. Bij hun culturele 
ontdekkingstocht naar de ‘iconen’ van Delft hadden zij prima weer. Een topdag dus, waarin ook veel geleerd werd.                                                                                                    

Theaterdialogen (review van een enthousiaste toeschouwer) 

 Donderdagavond 6 oktober gaf de theaterklas uit leerjaar 4 korte 
voorstellingen van uitgewerkte dialogen. Bekende stukken van oude 
meesters in een nieuw jasje verwoord door 15 jarigen. Het was in één 
woord geweldig! De leerlingen waren misschien een beetje 
zenuwachtig, maar daar was niets van te merken. Ze wisten mooie 
stukken neer te zetten en je werd echt meegezogen in het verhaal.    
De ouder(s)/ verzorger(s) die aanwezig waren hebben ervan genoten.     

 
Voorlopige opbrengstenkaart schooljaar 2021-2022 

 In oktober ontvingen wij de voorlopige opbrengstenkaart van het schooljaar 2021-2022. Die ziet er op alle vier de 
inspectie-indicatoren weer goed uit. Alle resultaten liggen ruim boven de norm. R1 (de onderwijspositie in het 3e leerjaar; 
oftewel zit de leerling op het niveau waarop hij/zij is binnengekomen) is bij ons ruim voldoende. R2 (de onderbouw-
snelheid; zijn er niet teveel zittenblijvers) is bij ons voldoende. R3 (het bovenbouwsucces; succesvolle doorlooptijd van 
leerjaar 3 naar het diploma) is goed en R4 (de examencijfers) zijn eveneens goed. Hier kunnen we best trots op zijn!!!  
 

LOB (Loopbaanoriëntatie en begeleiding) 

 Dinsdagmiddag 11 oktober hebben de leerlingen van klas 4 een eerste kennismaking gehad met diverse 
vervolgopleidingen in Rotterdam en omgeving op het Vakcollege Hillegersberg. Voor sommige opleidingen hadden veel 
leerlingen zich ingeschreven, voor andere wat minder. Toch sloten we af met een positief beeld van de middag: het eerste 
contact is gelegd. Binnenkort ontvangen u en de leerlingen een lijst met de Open Dagen van deze opleidingen via de mail. 
Vóór 1 april 2023 moet uw zoon/dochter zich hebben ingeschreven; houd deze datum dus goed in de gaten.   

 
Bezoek aan het Nationaal Archief 16 of 17 november 

 De leerlingen van leerjaar 2 zullen per klas een bezoek brengen aan het Nationaal Archief in Den Haag.                           
De tentoonstelling heet ‘wie ben ik, wie was jij?’ waarbij wij gekozen hebben voor het thema ‘Handel en Slavernij’.               
De leerlingen gaan met een touringcar naar Den Haag en de planning daarbij is als volgt:  

Woensdag 16 november 2C 10:05 uur  vertrek 13:10 uur  terug op school 

Woensdag 16 november 2D 12:05 uur  vertrek 15:10 uur  terug op school 

Donderdag 17 november 2A 10:05 uur  vertrek 13:10 uur  terug op school 

Donderdag 17 november 2B 12:05 uur  vertrek 15:10 uur  terug op school 

Voorafgaand aan deze excursie en aansluitend op deze excursie gaan de reguliere lessen die dag voor deze klassen gewoon door!  

 
 



 

 
Internationalisering leerjaar 3 

 Op 22 november maken de leerlingen uit leerjaar 3 nader kennis met de U.S.A.. Er komen gastsprekers uit Amerika die 
hun verhaal (studieloopbaan) komen vertellen en die graag antwoord geven op vragen die gaan over de cultuur in 
Amerika. Dit project is een samenwerking tussen de vakken Engels (= de voertaal tijdens het project), aardrijkskunde, 
geschiedenis en maatschappijleer. We zijn benieuwd met wat voor vragen onze leerlingen komen.  

 
ORGANISATIE  
  
Leerlingenbesprekingen ‘nieuwe stijl’ 

 Eén van de speerpunten voor schooljaar 2022-2023 is om de leerlingenbesprekingen effectiever en waardevoller te 
maken. Uitgangspunten hierbij zijn dat alle leerlingen aan bod komen en dat we de leerling (mede) eigenaar willen maken 
van de uitkomsten van de bespreking. Dinsdagmiddag 18 oktober en woensdagmiddag 19 oktober hebben wij bij onze 
leerlingenbespreking hiertoe een eerste stap gezet. Wij zijn van mening dat dit een goede eerste stap geweest is, maar 
ervaren ook dat deze vorm aanzienlijk meer tijd in beslag neemt. Dinsdag 1 november is er zodoende een vervolg voor de 
onderbouw (dat gebeurt gewoon op onze vaste vergadermiddag) en woensdag 2 november gebeurt dat voor de 
bovenbouw. Om daar voldoende tijd voor te creëren is er die woensdag een mini-rooster (lessen van 40 minuten).  
 

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.  

 
Nieuw rooster met ingang van 30 oktober 

 Door het verschuiven van de coördinerende taken van mevrouw Verhagen naar de heer Van Leeuwen (zie ook bij 
‘personeel’), maar ook door andere organisatorische aanpassingen, starten we maandag 30 oktober met een nieuw 
rooster. Houd in verband met alle wijzigingen Magister goed in de gaten.  
 

Coronamaatregelen 

 Voorlopig gaat alles nog goed en hopelijk weten we dat zo ook te houden. Op dit moment gelden de basisregels 
(adviezen) te weten: was regelmatig en goed je handen, nies en hoest in je elleboog, blijf thuis bij klachten en doe bij 
voorkeur twee keer per week een zelftest. Op school worden deze regelmatig uitgedeeld en op aanvraag zijn ze bij de 
conciërge beschikbaar. Mocht de situatie wijzigen dan kan de overheid een opschaling van maatregelen vragen. Hiervoor 
zijn er 3 scenario’s waarbij de school voor ieder scenario een draaiboek klaar heeft liggen.   
 

PERSONEEL en LEERLINGEN  
  
Personeel 

 Mevrouw Verhagen heeft ervoor gekozen om (tijdelijk) te stoppen met haar taak als afdelingscoördinator. In plaats 
daarvan zal zij na de herfstvakantie meer uren Engels gaan geven. We willen mevrouw Verhagen bedanken voor haar 
enorme inzet en betrokkenheid die zij de afgelopen 12 jaar getoond heeft als afdelingscoördinator van de onderbouw.   We 
hebben de heer Van Leeuwen bereid gevonden om na de herfstvakantie invulling te geven aan de  taak van 
afdelingscoördinator onderbouw. We wensen hem daarbij natuurlijk veel succes.  

 Twee klassen die tot de herfstvakantie Engels kregen van mevrouw Jesty, krijgen na de herfstvakantie les van mevrouw 
Verhagen. Verder zal mevrouw Aslan, onder begeleiding van de heer Van Leeuwen, de praktische invulling van het 
mentoraat in klas 1C overnemen. Mevrouw Dogan gaat biologie geven aan 1C en de heer Malzer gaat lichamelijke 
opvoeding aan klas 1A. Om organisatorische redenen zijn er ook verschuivingen bij de sectie Nederlands.  

 
Introductie Begeleider Passend Onderwijs (BPO-er) 

 Mijn naam is Latoya Lamsberg en ik ben met ingang van dit schooljaar de Begeleider Passend Onderwijs op de 
TooropMavo. Hiervoor was mevrouw Friele dat vele jaren, maar zoals u wellicht weet is zij met pensioen gegaan. Als 
BPO-er kijk ik ernaar uit om de leerlingen de juiste ondersteuning te bieden die zij nodig hebben om hun schoolcarrière 
succesvol te doorlopen. Inmiddels heb ik al met een aantal leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) kennisgemaakt. 

 
Zorgen over ontbijt en lunch!!!! 

 Steeds vaker zijn er leerlingen die in de ochtend aangeven duizelig te zijn, hoofdpijn te hebben of zich niet lekker te 
voelen. Op de vraag of ze al wat gegeten hebben wordt dan vaak ontkennend geantwoord. Navraag in enkele klassen 
leverde globaal het volgende beeld op. Zo’n 40% van de bevraagde leerlingen geeft aan zonder ontbijt de deur uit te gaan. 
Ruim 50% gaf aan geen eten mee te nemen voor in de pauzes. In onze ogen een zorgelijke ontwikkeling. Niet alleen voor 
de concentratie en de studievoortgang, maar ook vanuit gezondheidsperspectief. 
 

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. Deze maand gaat dat 
compliment naar de leerlingen die uitvoering hebben gegeven aan de theaterdialogen. 
Jullie hebben ons echt positief verrast. Dit compliment is dus een nagalm van het 
applaus. Naast deze leerlingen verdienen ook de leerlingen van de leerlingenraad een 
compliment, want zij hebben de school weer van een leuk Halloween tintje voorzien. 

 
Martin van Zanten  


