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Veel belangstelling – goede flow 
In de maand januari ontvangen we traditiegetrouw 
potentiële nieuwe leerlingen en hun ouders.  
Op de kennismakingsmiddag (met veel proeflessen) 
hadden we twee keer zo veel kinderen als vorig jaar! 
Ook de informatieavonden en de Open Dag werden 
goed bezocht. 
In gesprekken wordt duidelijk dat er twee extra 
trekkers zijn: de beste examenresultaten van 
Rotterdam op ons vwo én de positieve geluiden van 
de huidige eersteklassers en hun ouders. 
Voor dat laatste: heel hartelijk dank! 
 

Open Dag 2019 
Op de Open Dag was ook de inzet van leerlingen en 
ouders hartverwarmend! Van eersteklassers tot en 
met examenkandidaten; van leerlingen die vorig jaar 
al hun diploma haalden tot de vaders en moeders uit 
de Ouderraad. Het was echt top! 
Zie onze Facebookpagina’s voor nog meer foto’s! 
 

 
 

 
Economie??? 
Hoe leg je op de Open Dag een leerling van elf jaar 
uit wat we doen bij Economie? 
Meneer Vervloet zette twee flessen cola neer: een 
huismerk en Coca Cola. De leerling mocht blind 
proeven. 
Aan de hand van de uitkomst volgde uitleg over 
onder meer prijsstelling en marketing… 
En het grappige was dat een aantal ouders ook aan 
het denken werd gezet… 
 

 
 

 

 
Onderbouw 18 en 19 maart lesvrij! 
Personaliseren is het centrale thema in alle transities die 
door onze maatschappij stormen. Oók in het onderwijs. 
Personaliseren betekent voor óns ook flexibiliseren: niet 
langer vijfentwintig verschillende kinderen in dezelfde 
lessen en hetzelfde rooster, maar juist ruimte om 
minder afhankelijk van plaats, tijd en docent te leren, op 
een manier die het beste resultaat geeft.  
Dat kan alleen als we ook meer gaan digitaliseren. Met 
name in de onderbouw zien jullie daar de resultaten al 
van terug. 
Op 18 en 19 maart gaan alle onderbouwdocenten op 
digitaliseringsbootcamp. 
Het resultaat aan het eind van de twee dagen is in elk 
geval een nieuwe digitale mentormethode. 
 
 

Digitaliseringsbootcamp 18 en 19 maart 
Die ontwikkeling naar verdere digitalisering (náást de 
boeken die we ook nog blijven gebruiken) doen we 
samen met leerlingen en ouders. 
Mooi voorbeeld daarvan is dat twee ouders (van Mees 
en Stijn uit de eerste klas) meegaan op de bootcamp en 
daar meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe 
methodes. 
 

 
 

 
 
 

Bovenbouw 19 maart lesvrij! 
In verband met de bootcampdagen verplaatsen we de 
studiedag van 4 maart naar 19 maart. 
Daarmee beperken we de lesuitval. 
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Thorbecke Prinsenlaan en het bedrijfsleven 
Daar zaten we, met havo4, voor het vak Natuur, Leven en 
Techniek, in een chique conferentiezaal op de twintigste 
verdieping van het EY-kantoor aan de Boompjes. 
Op onze facebookpagina legt een internationaal manager 
van EY uit waarom ze investeren in ons virtual realityproject. 
NLT-docent Wijnand Ruytenberg is namens Thorbecke 
Prinsenlaan de drijvende kracht. Binnenkort vinden de 
opnamen plaats, met het doel een virtual realitytour door 
de  school op te leveren. 
De klas werkt in drie groepen (marketingboodschap, de 
routing door de school en de techniek) die alleen mét elkaar 
tot een eindproduct kunnen komen. 
 

 
 

Shakespeare en Prokovjev in de vierde klas! 
Alle vierdeklassers waren vrijdag 8 februari in De Doelen.  
Van het legendarische Shakespeare-verhaal Romeo en Julia 
maakte componist Prokovjev (1891-1953) in 1936 een 
muziekstuk. 
Dat werd nu gespeeld door het Rotterdams Philarmonisch 
Orkest, begeleid door een uitlegger en ondersteund met 
animatiefilmpjes. 
Zo wist iedereen in de zaal precies welke onderdelen van het 
muziekstuk bij welke scenes uit het verhaal hoorden. 
Hilarisch was een vragenronde waarin dichtregels werden 
voorzien van de vraag: kom dit uit een hiphopnummer of is 
dit door Shakespeare geschreven? 
Dat viel, ook voor de begeleidende docenten, niet mee… 
In onderwijskundige zin krijgt dit bezoek een vervolg bij  het 
vak Engels. 
 

 

Social Media 
Ons bereik op social media groeit nog steeds. 
Zie hieronder ons Facebook-bereik in december en 
januari: duizenden mensen die actief kijken naar wat 
er op school gebeurt.  
Daar komt ons Instagram-account nog bij én de 
persoonlijke Facebook/Instagram-accounts van onze 
directeur Frank Vijg. 
Ons motto in alle berichten: positief, maar vooral 
geloofwaardig! 
Voor zover nog niet gedaan: mooi als jullie deze 
pagina’s willen liken en volgen… 
 

 
 
Onderbouw gaat herkansingen verdienen 
We werken structureel toe naar een zo goed 
mogelijk uitgangspunt voor alle leerlingen qua 
overgang naar het volgende leerjaar.  
Direct na het tweede rapport bekijken de 
mentoren met de leerlingen of er daarvoor nog 
extra werk nodig is. 
Als dat zo is, vragen we de leerlingen zelf een 
voorstel aan de mentor te doen voor drie toetsen 
waar ze extra aan willen werken. 
Als de mentor dat voorstel goedkeurt, gaat de 
leerling naar de betreffende vakdocent(en) om af 
te spreken wat hij/zij precies moet doen om ook 
voor deze toetsen een herkansing te verdienen. 
Daarna kunnen de leerlingen aan de slag en laten 
ze de voortgang regelmatig aftekenen door de 
mentor. 
Dit traject sluiten we af vóór de meivakantie.  
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Profielkeuze derdeklassers 
Een geweldige opkomst van ouders bij de 
informatieavond over de profielkeuzes die onze 
derdeklassers gaan maken! 
Bomvolle aula en bomvol kunstlokaal! 
Er was uitleg door de decanen én twee fora met vierde- 
en vijfdeklasleerlingen die hun ervaringen deelden. 
 

 
 

 
 

 

PWS-presentaties: ouders welkom! 
Op woensdag 20 februari presenteren alle examen-
leerlingen hun ProfielWerkStuk. Voor publiek! 
Wat ons betreft zijn ouders daar heel erg welkom! 
Dus als uw kind dat ook een goed idee vindt, zien we jullie 
graag verschijnen! 

 
 

H5B bestuurt een eigen land 
De opdracht was om in dat land een zo hoog mogelijke 
welvaart te creëren. Op de foto hieronder is overleg 
gaande om een handelsoorlog te voorkomen. 
Zo wordt op een speelse manier de verbinding gelegd 
met de economische actualiteit.  
In vakjargon heet dat activerende werkvorm… 
 

 
 

Toetsen in tegenwoordige tijd 
Alle derdeklassers werkten bij Nederlands aan 
grammatica, formuleren en het schrijven van een 
helder betoog. 
Dat moet ook getoetst worden natuurlijk. 
Daar vonden de docenten Sophie van der Heijden en 
Ilse van den Berg een energieke vorm voor: alle 
leerlingen maakten (in tweetallen, dus ook 
samenwerken speelde een rol) een wervingsfolder 
voor onze school. 
De beste folders per klas werden even later 
daadwerkelijk gebruikt op de Open Dag. 
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Havo 5 en vwo 6 lanceren raketten!   
Woensdag 6 februari voerden alle Natuurkunde-leerlingen  uit 
havo5 en vwo6 drie Praktische Opdrachten uit. De cijfers voor deze 
opdrachten tellen mee voor het schoolexamen.                                    
Naast een natuurkundig experiment en een modelstudie, moest er 
een Technisch Ontwerp worden gepresenteerd. De leerlingen 
ontwerpen én maken daartoe hun eigen waterraket die, na 
lancering, minimaal twintig meter ver moet komen. Om de 
metingen eerlijk te kunnen vergelijken, is het bouwen van een 
waterraket aan strikte regels gebonden: er moet bijvoorbeeld een 
PET-fles van anderhalve liter worden gebruikt en er mag geen 
andere vloeistof dan water in de fles zitten. De minimale afstand 
van 20 meter is op zich al een uitdaging, maar een aantal 
waterraketten kwam ongeveer 75 meter ver!  
 

 
Agenda 

20-02-2019  Uiterste datum aanvragen 
herkansingen toetsweektoetsen havo4, 
vwo4 en vwo5 

20-02-2019  PWS-dag havo5 en vwo6 

21-02-2019 19.30-21.00 Talentenavond + PWS-prijs 

25-02 t/m  
3-3-2019 

 Voorjaarsvakantie 

6-3-2019  Herkansingen toetsweektoetsen havo4, 
vwo4 en vwo5 

7-3-2019 19.00-20.30 1e inschrijfavond nieuwe leerlingen 

11-3-2019  Start periode 3 

11-3-2019 19.00-20.30 2e inschrijfavond nieuwe leerlingen 

14-3-2019 Hele dag Rapportvergaderingen  
(leerlingen lesvrij) 

15-3-2019  Rapporten worden uitgedeeld 

18-3-2019 Hele dag Studiedag  
ALLEEN ONDERBOUW * 

19-03-2019 Hele dag Studiedag  
ALLE LEERLINGEN LESVRIJ! 

20-3 t/m  
28-3-2019 

 SE week 3 voor havo5 en vwo6 

28-03-2019 Vanaf 15.30 10-minuten gesprekken 
 

* Onderbouw = LEERJAAR 1,2 en 3 
 
 
 
 

Contact 
010-2890450  Algemeen 
010-2890435  Ziek- en betermeldingen 
Ton Velberg  tvelberg@tvo-rotterdam.nl 
Fransje Sprenger  fsprenger@tvo-rotterdam.nl 
Frank Vijg  fvijg@tvo-rotterdam.nl 
Website:  www.tvo-rotterdam.nl 

     thorbeckeprinsenlaan 

                 thorbecke prinsenlaan 
 

 

Personeelszaken 
 Ton Velberg is begonnen als hoofd van het 

bureau Topsport/Highschools.  
Samen met de nieuwe coördinatoren 
Jochem Blaauw en Joël Manusama volgt hij 
daar Niels Mastijn en Claudia Dekens op. 

 Niels Mastijn is op zijn beurt weer de 
nieuwe coördinator van de sportklassen en 
begonnen met het plannen van de clinics en 
andere activiteiten voor de tweede helft van 
het schooljaar. Verder blijft Mastijn 
natuurlijk ook LO-docent. 

 Ton Velberg blijft ook afdelingsleider in de 
bovenbouw. Daarin krijgt hij met ingang van 
deze week assistentie van Jerry de Knegt 
(docent economie, mentor, organisator van 
de talentenavond, data-analist, leider van 
de docentenband, plaatsvervangend 
examen-secretaris). 
In hun onderlinge taakverdeling doet De 
Knegt vooral de leerlingzaken en Velberg 
alle andere onderdelen van het vak. 

 Jim Spruijt stopte al eerder als  
studiebegeleider voor de topsporters en 
topdansers in de hoogste klassen. Hij is (tot 
het einde van het jaar) opgevolgd door 
Thorbecke-icoon Piet Tuinenburg 
(tuinenburgpiet@gmail.com of  
06-26972317). 
Ondertussen leiden we de definitieve 
opvolger(s) van Spruijt op. 

 Overigens is Jim Spruijt voor langere tijd niet 
op school. Wij verwachten dat zijn tijdelijke 
plaatsvervanger op korte termijn te kunnen 
presenteren. 

 Mark Reijnen (beeldende vorming) is vorige 
week voor de tweede keer geopereerd. Hij 
wil niets liever dan terug voor de klas, maar 
het herstel vergt nog een aantal weken.  
Zijn plaatsvervanger Lidi Bus is onverwacht 
met haar gezin geëmigreerd naar 
Denemarken. We hebben voor de meeste 
klassen een oplossing gevonden; daar 
informeren we de klassen zo spoedig 
mogelijk over. 

 In verband met pensioneringen gaan er voor 
volgend schooljaar waarschijnlijk vacatures 
ontstaan voor twee (bijna) fulltime 
eerstegraads-docenten: Engels en 
Aardrijkskunde).  
Als jullie goede kandidaten kennen (of zijn), 
bel dan alsjeblieft even met Frank Vijg  
(06-11-364037). 
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