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Jaarafsluiting 
We gaan de eerste helft van het schooljaar afsluiten 
met een Kerstgala. Donderdagavond 20 december. 
Met alle leerlingen, van klas 1 tot en met klas 6! 
We kijken er naar uit, maar zijn vooral trots op de 
weg naar het feest toe, die veel zegt over de 
ontwikkeling die we als school doormaken. 
Het waren leerlingen die het initiatief namen. Samen 
met onze mevrouw Merel de Jong hebben ze hun 
initiatief uitgewerkt: locatie gezocht, de eerste 
onderhandelingen gedaan, de communicatie met de 
mede-leerlingen bepaald, afwegingen gemaakt voor 
onderbouw en bovenbouw, DJ’s uitgezocht, 
meegedacht over de financiën, over de beveiliging, 
over het geen-alcoholbeleid, enzovoort. 
Geweldig gedaan! We rekenen op een topfeest! 
 

 
 

 

 Hart van Goud! 
Hartverwarmend was de uitleg van drie van onze  vwo-6-
leerlingen aan leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de 
basisschool J. A. Bijloo, onze buren aan de Prinsenlaan. 
We deden een practicum over het hart, met lamsharten, 
messen en scharen op de werktafels. 
Met dank aan de biologiedocenten mevrouw Koopman 
en meneer Van de Donk. 
Op deze manier brengen we jongere kinderen alvast de 
liefde voor het vak bij én we hopen natuurlijk dat ze 
straks voor onze school gaan kiezen. 
 

 
 

Duurzame school 
Duurzaamheid is een kernwaarde voor elke organisatie 
die iets verder kijkt dan het eigen, actuele belang. 
Voor ons zit dat in de grote onderwijszaken, zoals 
leerlingen léren leren in plaats van leren voor een goed 
cijfer op een bepaald moment. 
Maar het zit ook in de ‘kleine dingen’. Zo proberen we 
dit jaar onze wervingsfolders digitaal uit te delen. 
Hoewel dat nog best vaak stuit op de wens om liever 
‘papier’ in handen te hebben, gaan we daar mee door. 
Dat brengt ons ook op een ander voorstel…  
We geven onze leerlingen drie keer per jaar rapporten 
mee. In fraaie Thorbecke-mappen. Dat stamt uit een tijd 
dat we leerlingen en ouders met dat rapport een ijkpunt 
presenteerden. 
Tegenwoordig is alle informatie real time (via Magister) 
beschikbaar. 
Vandaar het voorstel om met ingang van volgend 
schooljaar alleen nog (aan het einde van het schooljaar) 
overgangsrapporten mee te geven. 
De 10 minutengesprekken, na afloop van de 
cijferperiodes, blijven uiteraard gewoon staan. 
We gaan dit natuurlijk met de Ouderraad bespreken, 
maar als jullie alvast willen reageren, kan dat via:  
fvijg@tvo-rotterdam.nl. 

 

mailto:fvijg@tvo-rotterdam.nl
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Thorbecke Prinsenlaan en het bedrijfsleven 
De NLT-leerlingen van meneer Ruytenberg gaan met hulp 
van de bedrijven Ernst&Young en White Paper een virtual 
tour door Thorbecke Prinsenlaan ontwikkelen.  
De voorbereiding hierop is in de lessen al gestart. Op 28 
januari gaan de leerlingen met meneer Ruytenberg naar 
Ernst&Young. In februari vinden de opnamen plaats.  
 
 

LOOT-audit 
Op 14 november vond de jaarlijkse LOOT-audit plaats. Inzet 
is dan onze LOOT-licentie die ons in staat stelt topsporters 
te faciliteren.  
Onze (door LOOT geselecteerde) leerlingen oordeelden heel 
positief over de manier waarop we ze begeleiden/faciliteren 
in de combinatie van sport en onderwijs, en de op school 
geïnterviewde ouders gaven ons prima ‘rapportcijfers’.    
Met de aangereikte verbeterpunten zijn we aan de slag. 
 
 

 
 

 
Petit weer groots! 
Claire Petit uit V3A, die afgelopen seizoen de 
trainingsweken met de Nederlandse paralympische selectie 
mee mocht skiën, behaalde op de Kitzsteinhorn in 
Oostenrijk haar eerste internationale medaille! 

 

 

 

Personeelszaken 
 Mevrouw Struik (Engels) moest zich eind 

oktober ziek melden. Het zag er naar uit dat 
ze voor het derde jaar achtereen langdurig 
zou uitvallen. Dat wilde ze de leerlingen, de 
school en zichzelf niet aandoen, waarop ze 
besloot uit het onderwijs te stappen. 
Daarmee nemen we afscheid van een prima 
docent, die we kort daarna hebben kunnen 
vervangen door meneer Zending. 

 Per 1 december namen we ook afscheid van 
mevrouw Boland (LO, sportklas). Zij vond 
elders een nieuwe baan. Per 1 januari worden 
haar lessen overgenomen door meneer 
Mastijn en meneer Spruijt, zonder dat we iets 
aan het rooster hoeven te veranderen. 
Overigens zijn in de afgelopen periode wel 
lessen vervallen, maar zeker geen clinics e.d. 

 Meneer Spruijt stopt dan per 1 januari met 
zijn studiebegeiderstaak en gaat een opvolger 
inwerken 

 We hebben wéér iemand op school terug die 
vorig jaar bij ons een diploma haalde. Na 
Jaurrel Zichem (inhaaltoetsen, toezicht in de 
leertuin), Wouter Korteweg (keeperstrainer 
highschool voetbal, zie FB-post van 6-
12/09.12 uur)) is nu Britney Garnier begonnen 
als stagiaire bij meneer Seymonson. 

 Meneer Reijnen is herstellende van zijn eerste 
operatie en ondergaat waarschijnlijk in 
januari de volgende. Tot die tijd blijven 
meneer Reinds en mevrouw Bus de lessen 
waarnemen. 

 Meneer Han inspireert zijn leerlingen en 
collega’s om zowel hun linker- als rechter- 
hersenhelft te ontwikkelen. Hij geeft bij ons 
wiskunde én is beeldend kunstenaar. In de 
afgelopen weken exposeerde hij in Delft.   
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            Thorbecke Prinsenlaan in Brussel 
Onze vierdeklassers reisden op 14 december af naar 
Brussel. Ze bezochten daar het chocolademuseum (met 
Franstalige toelichting) én deden een opdracht: op de 
kerstmarkt een interview in het Frans houden met een 
voorbijganger, en geluid en beeld daarvan inleveren voor 
een cijfer.  
 

 
 

Hoe is het mogelijk? 
Onze zwemmer Thomas van Wanrooij won half december,  
op de Nederlandse jeugdkampioenschappen vier keer 
goud, vijf keer zilver, twee keer brons en verbeterde 
onderweg drie Europese records… 
 

 
 
Thorbecke in de Laurenskerk 
Op 13 december vond in de Laurenskerk een klassiek 
concert voor oudere Rotterdammers plaats. Dansers van 
Thorbecke en Lucia Marthas Institute for Performing Arts 
zorgden daar voor een extra kunstzinnig tintje. 

 
 
 

Hij moest toch die kant op… 
Meneer Spoelstra liep op zondag 16 december de 
Belle Gallico: 80 kilometer!!!! Chapeau! 
 

 
 

 
 
 

Nog een laatste herinnering… 
Er zijn aan het begin van het schooljaar mooie 

schoolfoto'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 

laatste 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.  

 

 
 
 

mailto:info@vormgegeven.nl
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      Agenda 
 

Datum Tijd Activiteit 

19 dec 2018  Definitieve versie 
PWS inleveren 

20 dec 2018 19.30-22.00 Kerstgala  
klas 1 & 2  

20 dec 2018 21.00-01.00 Kerstgala  
klas 3 t/m 6  

21 dec 2018 Hele dag Leerlingen lesvrij 

22 dec 2018 t/m 
6 jan 2019 

 Kerstvakantie 

8 jan 2019 Vanaf 14.45 Leerlingen lesvrij 
i.v.m. 
Studiemiddag 

15 jan 2019 13.30-16.15 Kennismakings-
middag nieuwe 
leerlingen groep 8 

15 jan 2019 19.00-20.30 2e informatieavond 
leerlingen/ ouders 
groep 8 

17 jan 2019 19.00-21.00 Informatieavond 
ouders klas 3 
(H3/V3) 
pakketkeuze 

16 jan 2019 t/m 
22 jan 2019 

 Toetsweek  

16 jan 2019 t/m 
24 jan 2019 

 Schoolexamen 2  
voor havo 5 en 
vwo 6  

25 jan 2019   Open Dag 
Leerlingen lesvrij  
vanaf 12.45 uur  

 
 
 

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 
 

 

 

Koehandel 
Havo 4 speelde tijdens de economie-les het 
spel ‘koehandel’. In dit spel leren de leerlingen 
over de impact van bestedingsinflatie en 
ervaren zij hoe koopkracht in de praktijk werkt. 
Na het spel maakten de leerlingen in groepjes 
een verslag van wat ze hadden geleerd… 
 

 
 

Ouderportaal 
Na de herfstvakantie (30 oktober) kregen jullie 
(via jullie bij ons bekende emailadres) een 
bericht (inclusief inloggegevens) over ons 
nieuwe ouderportaal. 
Via dit digitale portaal hebben jullie nu 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.  
Via bijgaande link vinden jullie een korte 
instructie hoe jullie op het ouderportaal 
kunnen komen: https://www.tvo-
rotterdam.nl/Locatie_Prinsenlaan/Ouders/O
uderportaal 
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