
Inspectie	beëindigt	verscherpt	toezicht	
Thorbecke	 Prinsenlaan	 heeft	 weer	 groen	 licht	 van	 de	
Onderwijsinspectie.	
In	 de	 kern	 luidt	 het	 oordeel:	 “Thorbecke	havo/vwo	 heeft	
zich	verbeterd	en	is	weer	voldoende	van	kwaliteit”.	
Tegelijkertijd	 kan	 en	 moet	 er	 nog	 heel	 veel	 beter!	 Daar	
kunnen	 we	 nu,	 op	 een	 weer	 solide	 basis,	 de	 volgende	
stappen	in	zetten.	Met	de	ambitie	om	binnen	een	paar	jaar	
weer	 de	 ranglijstjes	 in	 het	 Rotterdamse	onderwijs	 aan	 te	
voeren.	
Ondertussen	wil	ik	jullie	allemaal	oprecht	danken	dat	jullie	
ons	in	de	afgelopen	jaren	trouw	zijn	gebleven.	
	
WON-dag	op	15	juni	
Onze	vwo-onderbouw	werkt	op	15	juni	aan	wetenschaps-
oriëntatie.	Daarmee	leggen	we	al	 in	een	vroeg	stadium	de	
brug	naar	een	eventuele	universitaire	studie.		Op	basis	van	
een	 presentatie	 van	 een	 gerenommeerde	 gastspreker	 op	
het	gebied	van	natuurkunde,	sterrenkunde	en	ruimtevaart	
wordt	het	belang		van-	en	het	plezier	 in	wetenschappelijk	
onderzoek	geduid.	
Daarna	gaan	er	groepjes	van	maximaal	vier	 leerlingen	aan	
de	slag	met	onderzoeksopdrachten.	
	

	
	
Taaldorp	op	school	
De	sectie	Engels	gaat	de	mondelinge	vaardigheden	van	onze	
leerlingen	toetsen	in	de	vorm	van	een	taaldorp.	Op	school	
wordt	dan	een	dorpje	opgebouwd	waarin	de	leerlingen,	na	
een	korte	voorbereiding,	praktische	opdrachten	uitvoeren	
bij	 de	 dokter,	 het	 hotel,	 een	 winkel,	 de	 sportclub,	
enzovoort.	 Uiteraard	 wordt	 er	 dan	 alleen	 Engels	
gesproken….		
25	juni	voor	leerjaren	1	en	2.		
27	juni	voor	leerjaar	3.	
Voor	achtergrondinformatie:			
http://www.lt-
tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/viewFile/92/90	
	

	
	
AGENDA	
Di	3	april	 Start	van	mevrouw	Sprenger,	

afdelingsleider	onderbouw.	
Ma	9	april	 klas	2	en	3	Euro	Disney	
Zat.	7	april	 Examen	Dans	+	voorstelling	

Vrij.	27	april	 Koningsdag	
Ma	30	april	t/m	vrij	11	mei	 Meivakantie	
7,8,9	en	11	mei	 Lenteschool	
Do	10	mei	 Hemelvaart	

	

CONTACT	
010	–	289	04	50														algemeen	
010	–	289	04	35												 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	
	

	Facebook		(thorbeckeprinsenlaan)							

	
Nieuwsbulletin	–	mei/	juni	2018	

	 	 Nieuw	toetsbeleid:	wie	doet	mee?	
Het	 initiatief	 van	 het	 taaldorp	 staat	 niet	 op	 zich.	 Wij	
vinden	het	tijd	om	ons	hele	toetsbeleid	te	moderniseren,	
in	de	geest	van	onze	visie	op	Onderwijs.	
Dat	 nieuwe	 toetsbeleid	 maken	 we	 graag	 samen	 met	
leerlingen	 en	 ouders.	 We	 denken	 aan	 twee	 praktische	
werkbijeenkomsten.	
De	 eerste	 ouders	 hebben	 zich	 al	 gemeld.	 Als	 iemand	
interesse	heeft	om	mee	te	doen,	heel	graag	een	berichtje		
aan	Frank	Vijg	(fvijg@tvo-rotterdam.nl	/	0611364037).	
De	leerlingen	worden	benaderd	via	de	mentoren.	
	
Investeren	
Nu	we	onze	basis	beter	op	orde	hebben,	is	er	ook	weer	
ruimte	om	te	investeren	in	Onderwijsvernieuwing.	
Met	 name	 in	 de	 onderbouw	 zijn	 we	 begonnen	 met	
digitale	leermethodes.	Leerlingen	kunnen	daarmee	beter	
in	 hun	 eigen	 tempo	 leren,	 waardoor	 hun	 effectiviteit	
wordt	vergroot.	Docenten	kunnen	dan	(per	leerling)	een	
goed	evenwicht	vinden	tussen	enerzijds	ruimte	voor	die	
leerling	en	anderzijds	precies	weten	wat	hij	of	zij	doet,	of	
dat	goed	gaat	en	waar	extra	aandacht	nodig	is.	
Waar	 we	 nog	 niet	 met	 de	 digitale	 methodes	 (kunnen)	
werken,	 maken	 we	 aangeklede	 studiewijzers.	Daarmee	
moeten	 leerlingen	 in	 principe	 voor	 elke	 les	 zelf	 aan	 de	
slag	kunnen,	zelfs	als	de	vakdocent	niet	direct	aanwezig	
is.	 Dat	 is	 van	 belang	 bij	 de	 T-uren,	 in	 geval	 van	
afwezigheid	van	 leerling	of	vakdocent,	 voor	sporters	en	
dansers	 die	 bepaalde	 lessen	 niet	 kunnen	 volgen,	
enzovoort.	
Tegelijkertijd	 geven	 deze	 studiewijzers	 jullie	 als	 ouders	
een	 beter	 inzicht	 in	 het	 werkprogramma	 van	 jullie	
kinderen.	
	
Continuïteit	in	onze	ploeg	
Voor	 het	 eerst	 sinds	 jaren	 verwachten	 we	 het	 nieuwe	
schooljaar	te	starten	met	vooral	bekende	gezichten.		
Continuïteit	in	onze	ploeg	dus,	met	twee	wijzigingen…	
Vanwege	de	emigratie	van	mevrouw	Martens	hebben	we	
(in	 februari	 al)	 voor	 volgend	 schooljaar	 een	 nieuwe,	
ervaren	wiskundedocent	aangetrokken.					
Bij	 Frans	 zien	 we	 met	 mevrouw	 Weesie	 een	 ervaren	
kracht	 	 terug,	 die	 de	 afgelopen	 jaren	 naar	 volle	
tevredenheid	op	andere	TVO-vestigingen	heeft	gewerkt.	
	
Disneyland	Parijs	
Op	9	april	stonden	we	midden	in	de	nacht	de	leerlingen	
uit	te	zwaaien	die	naar	Disneyland	gingen.	
Onze	complimenten	aan	alle	leerlingen,	die	er	zonder	één	
wanklank	een	groot	feest	van	hebben	gemaakt.	
En	natuurlijk	aan	de	begeleidende	docenten	die	met	een	
glimlach	anderhalve	nacht	hebben	doorgehaald.	
	

PRINSENLAAN 



	

Een	baan	voor	een	leerling	met	een	havo-diploma.	
Op	LinkedIn	kwamen	we	de	volgende	post	tegen…	
Misschien	een	mooie	kans	voor	een	leerling	die	dit	jaar	slaagt	op	de	havo.	

	
	
	
Winnaars	op	Thorbecke	Prinsenlaan	

ü We	pakken	óók	prijzen	in	Onderwijsland.	Bij	de	jaarlijkse,	landelijke	wedstrijd,	georganiseerd	door	het	Centraal	
Bureau	voor	Statistiek,	hadden	we	vier	(!!!!)	klassen	bij	de	eerste	tien.	Eén	klas	haalde	zelfs	het	erepodium	(en	
een	klein	geldprijsje).	

	
ü Chantalle	Zijderveld	uit	V6B	zwom	een	wereldrecord	op	de	100	meter	schoolslag.	

	
ü Kaylee	van	Haaren	uit	V1A	won	goud	op	een	mooi	karatetoernooi	in	België.	

	
ü Ons	basketbalteam	werd	eerste	op	het	Nederlands	kampioenschap	schoolbasketbal	en	Chermensa	de	la	Parra	

werd	daar	uitgeroepen	tot	de	beste	speelster	van	het	toernooi.	
	

ü Christiano	Olivacce	uit	vwo4	werd	met	zijn	handbalteam	kampioen	van	Nederland	en	Stijn	Krijgsman	(ook	vwo4)	
werd	op	dat	toernooi	knap	zevende!	

	
ü Tatyana	Izelaar	uit	havo5	won	twee	keer	goud	op	de	Czech	Open	Grand	Prix	Karate.	

	
ü Jaylano	 (Nano)	 Tokromo	 (V1A),	 linksbuiten	 van	 Smitshoek	 JO13-1,	 stond	 pontificaal	 in	 de	 laatste	 editie	 van	

PANNA!	
	

ü Vier	van	onze	leerlingen	werden	met	het	Nederlands	voetbalelftal	Onder17	Europees	kampioen.	
	

ü De	hockeymeiden	van	Thorbecke	haalden	de	finale	van	het	prestigieuze	Shelltoernooi	in	Amsterdam.	
	

	
	
	


