
 

Inleiding 
Voor ons gevoel zijn we nog maar net begonnen. 
Maar de herfstvakantie staat al weer voor de 
deur. Daarna beginnen de eerste schoolexamens 
en bereiden we ons voor op de eerste rapporten 
en de 10-minuten-gesprekken. 
Spannende gebeurtenissen! 
We kijken er naar uit. 
 

Rustige, schone school 
We willen onze leerlingen graag complimenteren 
voor de manier waarop ze (in het algemeen) met 
onze school omgaan. Met name het schoolplein 
en de leertuin zijn daar enorm van opgeknapt.  
Op in de gangen is het rustig en in de aula 
(hoewel vaak druk bezet) is er respect voor 
elkaar, onze spullen en het personeel. 

 
Eindexamen 
We herhalen wat we in het vorige bulletin over 
het eindexamenjaar schreven: dit jaar is anders 
dan alle andere jaren.  
Dat komt onder meer omdat we werken in een 
formele context: de regels die gelden voor de 
schoolexamens en het centraal examen zijn strikt 
en we willen en kúnnen niet anders dan ons daar 
aan houden.  
Daar krijgen jullie als ouders ook mee te maken.  
Een voorbeeld: ziekmeldingen voor alle examens 
gelden alléén als die van tevoren zijn gedaan en 
achteraf schriftelijk door de ouders worden 
bevestigd; in alle andere gevallen kost het een 
herkansing.  
Vorig jaar slaagden op het vwo 100% van de 
examenkandidaten; voor minder doen we het 
niet meer… 
Op de havo gaan we uit van 90% succesvolle 
kandidaten. Bij sommige leerlingen verwachten 
we de hulp van de ouders daarbij hard nodig te 
hebben…  
In H5D hebben we inmiddels maatregelen 
genomen die er voor moeten zorgen dat alle 
leerlingen zich op een goede manier op het 
examen kunnen voorbereiden. Wat ons betreft 
blijven we alert en blijven signalen van harte 
welkom. 
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Reizen 
Een aantal ouders heeft ons om een toelichting gevraagd op 
ons besluit om een pauzejaar in te lassen voor wat betreft 
de buitenlandse reizen. 
De hoofdreden is dat we met voorrang werken aan het 
realiseren van een dringende (zeer begrijpelijke) wens van 
veel ouders om de lesuitval op onze school terug te dringen. 
We zijn vooral een school en onderwijs gaat vóór al het 
andere, hoe mooi en fijn dat soms ook is. Dat werpt in de 
eerste weken van het jaar aantoonbaar vruchten af. 
Maar reisweken leiden onvermijdelijk tot forse lesuitval, 
zeker bij de leerlingen die níet reizen. Bij de reisweek van 
vorig jaar waren veertien docenten betrokken. 
Daarnaast hebben we vorig jaar onevenredig veel werk 
moeten verzetten om alle ouders daadwerkelijk te laten 
betalen voor de reizen van hun kinderen. 
Wij gaan er van uit dat we volgend jaar de draad weer 
kunnen oppakken. 
 

Personeelszaken 
 De eindexamenklassen kunnen tot en met de 

diploma-uitreiking rekenen op meneer Saakes. 
Daarmee is de continuïteit gegarandeerd. In de 
andere leerjaren zal mevrouw Bronstring op enig 
moment haar M&O-lessen weer hervatten. Tot die 
tijd zorgt meneer Saakes ook daar voor de 
continuïteit. 

 Meneer de Knegt heeft zijn derde master behaald 
en nu tijd om zó te trainen dat hij volgend jaar de 
Rotterdam marathon binnen de 3,5 uur kan lopen. 

 Meneer Martens is voor de tweede keer vader 
geworden. Zijn zoon heet Sil. 

 Meneer Reijnen is geopereerd en zéér tegen zijn 
zin een fors aantal weken uit de roulatie. Een deel 
van zijn lessen wordt overgenomen door de heer 
Reinds, een ervaren Thorbecke-docent. De 
oplossing voor de andere uren wordt direct na de 
herfstvakantie gerealiseerd. 

 Meneer van Neutigem heeft ook een operatie 
ondergaan, maar verwacht op korte termijn terug 
op school te zijn. De voortgang in het leerproces 
hebben we intern opgevangen. 
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Laptops voor leerjaren 1 en 2 
Alle laptops zijn inmiddels uitgeleverd. Zoals afgesproken: 
dit jaar betaalt de school alle daaraan verbonden kosten, 
maar op 18 oktober vergaderen we met de Ouderraad 
over een passende ouderbijdrage vanaf het volgende 
schooljaar. Jullie  ouder-inbreng is van harte welkom bij de 
leden van de Ouderraad. 
Bij leerlingen zien we overigens blije gezichten en ook de 
eerste ervaringen van de docenten met de laptops zijn 
positief. 
Ondertussen gaat de ontwikkeling van digitaal 
lesmateriaal volop door. 
 

 
 
Toetsen 
Onze sectie Nederlands gaat haar manier van toetsen 
vernieuwen. Echt mooie plannen! Voor de inhoud daarvan 
verwijzen we naar een filmpje dat binnenkort op onze 
Facebook- en Instagrampagina’s zal verschijnen. 
 
 

Agenda 
22-10 t/m 26-10-18  Herfstvakantie 

6-11-2018 14.00-17.00 Studiemiddag 
inhaaltoetsen  

07-11-2018 11.00–16.00 CKV (H4 en V4) 

07-11 t/m 13-11-18  SE week 1 (H5/V6) 

15-11-2018  V5 naar McPort 
Event 2018 

20-11-2018 Start 15.30 Studiebeurs (alle 
bovenbouw 
klassen) 

26-11-2018  Start periode 2 

27-11-2018 Hele dag Leerlingen lesvrij 
(rapport 
vergaderingen) 

27-11-2018 19.00-20.30  Informatieavond  1 
ouders groep 8 

29-11-2018  Sluiting aanvraag 
10-min gesprekken 

06-12-2018 Vanaf 15.30 10-min gesprekken 

12-12-2018 10.00-13.30 CKV (H4 en V4) 

19-12-2018  Definitieve versie 
PWS inleveren 

20-12-2018 Info volgt Kerstactiviteiten 
leerlingen 

21-12-2018  Leerlingen lesvrij 

 
 
 

Schoolfotograaf 
Er zijn aan het begin van het schooljaar mooie 

foto's gemaakt. Uit reacties van sommige ouders 

begrijpen wij dat zij het briefje met de 

fotocode niet meer kunnen vinden of nooit gezien 

hebben. De schoolfotograaf gunt jullie graag een 

tweede kans. Dat kan via een mailtje 

naar info@vormGEgeven.nl met de naam van jullie 

kind en de vermelding Thorbecke Prinsenlaan. Dan 

zoekt de schoolfotograaf de fotocode op en kan de 

foto alsnog bekeken/besteld worden.  

 

Veiligheid bij metrolijn 
De RET constateert gevaarlijke  overtredingen 
van scholieren rondom de metrostations bij 
onze school. Dat leidt tot zorgen over de 
veiligheid ter plekke én de vraag of jullie dit 
thuis onder de aandacht willen brengen van 
jullie kinderen, inclusief de aankondiging van 
extra controles door RET en politie. 
 

Ouderportaal 
Na de herfstvakantie krijgen jullie via de email 
bericht (inclusief inloggegevens) over ons 
nieuwe ouderportaal. 
Via dit digitale portaal hebben jullie dan één 
ingang voor allerlei schoolzaken als roosters, 
cijfers, facturen en inschrijving voor de 10-
minutengesprekken.  
Bovendien kunnen jullie alle emailberichten en 
facturen die we jullie sturen netjes op een 
rijtje terugvinden. 
 

 

 
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)       

mailto:info@vormGEgeven.nl

