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nieuwsbulletin 
zomervakantie 2018 



Beste ouder (s) /verzorger (s), 

Voor u ligt het laatste nieuwsbulletin 
van het schooljaar 2017-2018: over 
afronden, afscheid nemen en welkom 
heten. Maar ook ook over 
bijvoorbeeld kamp en buitenschools 
leren. Wij wensen u veel leesplezier. 

Mist u iets in dit bulletin? 
ispaander@tvo-rotterdam.nl	
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Afscheid van een directeur	

Bart Kestens, interim-directeur tot 1 
augustus 2018 

‘Slechts een paar maanden heb ik de tijd 
gehad om u als ouder(s)/verzorger(s) te leren 
kennen en nu neem ik alweer afscheid. Dat is 
het leven van een interim-directeur; je ben er 
immers tijdelijk. Gelukkig heb ik ook diverse 
malen gesproken met de ouderraad van 
Thorbecke Nieuwerkerk. Met heel veel plezier 
kijk ik terug op de afgelopen maanden. 
Samen met de collega's heb ik mijn uiterste 
best gedaan om er een succesvol jaar van te 
maken. Ik heb me onder meer bezig 
gehouden met het bewaken van de 
onderwijskwaliteit en het behouden en 
uitwerken van de ingezette koers en plannen 
van de school. 

Natuurlijk heb ik me ook 
bezig gehouden met de 
voorbereidingen voor het 
nieuwe schooljaar, zodat 
mijn opvolger, mevrouw 
Petra van den Berg, vanaf 1 
augustus het roer kan 
overnemen. Ik wens haar 
en het team alle succes in 
de komende jaren!’ 

Tot slot wil ik de leerlingen, de gediplomeerden, de 
collega's, de nieuwe directeur, de leden van de 
ouderraad en de ouders een hele fijne 
zomervakantie wensen. Dank voor al onze 
gesprekken en  de motivatie om het beste uit de 
school en leerlingen te halen. Rust lekker uit, tank 
nieuwe energie en laat Thorbecke Nieuwerkerk 
verder bloeien en groeien in de komende j aren. Ik 
heb er alle vertrouwen in; alle goeds! Fijne 
vakantie! 
Tot ziens.’ 

Welkom aan een directeur	

Petra van den Berg, 
directeur per 1 
augustus 2018 

‘Mijn naam is Petra van 
den Berg en vanaf 1 
augustus aanstaande ben 
ik de nieuwe directeur bij 
Thorbecke Voortgezet 
Onderwijs in Nieuwerkerk 
aan den IJssel. Ik ben 
samen met Martin, en 
moeder van twee 
studerende en inmiddels 
bijna volwassen dochters. 

Vanuit verschillende leidinggevende functies in 
zowel het VO als het MBO heb ik ruime ervaring 
met o.a. onderwijsvernieuwing opgedaan. 
Vooral bij het maken van een vertaling
van onderwijsvisie naar onderwijspraktijk gaat 
mijn bevlogen onderwijshart sneller kloppen. Bij 
mijn huidige school heb ik aan de basis 
gestaan van een nieuw onderwijsconcept 
waarin de leerling centraal staat
(gepersonaliseerd leren).

Ik heb er zin in om in Nieuwerkerk aan de slag 
te gaan en om samen met het team duurzaam 
vorm te geven aan kwalitatief hoogstaand en 
eigentijds onderwijs.

Eerst is er echter tijd voor vakantie; een tijd 
om mooie reizen te maken, nieuwe ervaringen 
op te doen en tijd te hebben voor elkaar. 
Ik wens u een mooie zomervakantie en hoop u 
in het nieuwe schooljaar snel te ontmoeten!'



Collega’s die we welkom heten 

We hebben veel energie gestoken in het vinden 
van nieuwe collega's. Het is ons gelukt om alle 
vacatures te vervullen met zeer gemotiveerde en 
ervaren docenten: 

• mevrouw Naomi Oomkens (docent Frans)
• de heer Christiaan Heyting (docent

Maatschappijleer en Geschiedenis)
• mevrouw Simone Haveman (docent

Wiskunde) 
• mevrouw Lisa Vaane (docent Nederlands)
• mevrouw Sara Giethoorn-Robey (docent

Economie)
• mevrouw Erlyn Hesseling (docent Engels)
• de heer Henk ter Avest (docent Engels)
• de heer Edo van den Berg (docent

Ondernemerschap)

We wensen de nieuwkomers het komend 
schooljaar heel veel succes en plezier toe op 
Thorbecke Nieuwerkerk. 

Collega’s die afscheid nemen 

In onderwijsland is de arbeidsmarktkrapte volop 
zichtbaar en dat betekent dat veel docenten 
vaker om zich heen kijken en er steeds meer 
mogelijkheden komen om elders een nieuwe 
kans te benutten, een volgende loopbaanstap te 
nemen of gewoon dichter bij huis te gaan 
werken. 

Ook bij Thorbecke Nieuwerkerk nemen we 
afscheid van diverse docenten die nog maar kort 
of al enkele jaren werkzaam waren op onze 
school. De heer Jeroen Berendsen (docent 
Engels), mevrouw Judith Steenhuizen (docent 
Nederlands), de heer Matthieu Bloot (docent 
Economie), de heer Dwight van der Giessen 
(docent Wiskunde), de heer Matthijs Kuil 
(docent Aardrijkskunde), mevrouw Lisa Metz 
(docent Nederlands) en mevrouw Lydia Weijers 
(stagiair-docent Biologie) gaan na de zomer 
ergens anders aan de slag. Mevrouw Claudia 
Weessie (docent Frans) verlaat onze locatie, 
maar blijft binnen werkzaam binnen Thorbecke.

Wij wensen alle vertrekkende collega's heel veel 
succes iin hun loopbaan, hun volgende school. 
We danken jullie hartelijk voor al jullie inzet, 
collegialiteit, samenwerking en betrokkenheid bij 
onze leerlingen. We gaan jullie zeker missen! 

Last, but not least... afscheid van leerlingen 
Trots zwaaien we een hele rits leerlingen uit: de gediplomeerden, de hv-leerlingen die aan de 
bovenbouw op de Prinsenlaan beginnen en alle leerlingen die vanwege verhuizingen, 
topsportcontracten of om andere redenen de school verlaten. We wensen jullie veel succes 
op jullie nieuwe school! 



Buitenschools	leren	in	het	Oude	Dorp	

Donderdag 14 juni was het dan eindelijk zo 
ver! De leerlingen van klas n1a gingen de 
uitdaging aan om plannen voor het Oude 
Dorp te bedenken. De dag begon met een 
ondernemersontbijt - verzorgd door 
leerlingen die het vak Ondernemerschap 
volgen. Ondernemers en leerlingen maakten 
kennis met elkaar en gingen aan de slag. 
Om 13.00 was er een spannend intermezzo, 
een toffe flashmob van alle topsportdansers 
van Thorbecke. Aan het eind van de dag 
werden alle ideeën gepresenteerd aan 
ondernemers, buurtbewoners, ouders, 
docenten en wethouder Daan de Haas. 

Klik HIER om meer over deze dag te lezen 
op de website van Omroep Zuidplas. 

Wist u trouwens dat ook leerlingen van ons 
geholpen bij het Koning Zuidplas-
theaterfestival? En onze leerling Bodine 
Smits zelfs een belangrijke toneelrol op zich 
nam? 

Vloggen over mensenrechten 
met youtuber Teun Peters en 
Lot's Foundation 

Verbaasd keken de docenten naar het gezellige oploop 
je in de aula. Wie was die jongeman waar iedereen 
mee op de foto wilde? Die jongeman was Teun Peters, 
een bekende youtuber. Even daarvoor had hij de 
leerlingen van media les gegeven in mediawijsheid en 
het maken van vlogs. De leerlingen maakten daarna 
vlogs over mensenrechten die gebruikt gaan worden 
door Lot's Foundation. Stijn en Jay maakte een vlog 
over vrije tijd. Het resultaat bekijk je HIER. 

Diploma-uitreiking 

Na een jaar van hard werken, examens doen en misschien 
nog wel het ergste... op de uitslag wachten, was het op 4 
juli dan eindelijk zover. De 90 % geslaagden mochten hun 
handtekening op het diploma zetten. In een wervelende 
show,waarbij vooral het glitterjasje van meneer 
Kwakernaat en de spontane speech van Quanah (n4a) na 
het winnen van de award voor 'Praatjesmaker' 
opvielen, werden alle leerlingen op het podium in het 
zonnetje gezet. Docenten, ouders en leerlingen praatten 
achteraf even na en namen afscheid van elkaar na vier 
mooie jaren. Mevrouw Steenhuizen schreef een mooi 
afscheid voor de leerlingen, haar verhaal leest u HIER. 

https://omroepzuidplas.nl/artikel/2018/06/15/inspirerende-samenwerking-ondernemers-oude-dorp-en-thorbecke-leerlingen
https://youtu.be/6UvYI8Gp-6c
https://www.tvo-rotterdam.nl/Locatie_Nieuwerkerk/Home/Nieuws/Afscheid van klas 4%3A met een lach en een traan .wli


Drie dagen op reis met klas 3! 
Een reisverslag van meneer Van Zanten (LO) 

Dag 1 
Leerjaar 3 heeft er zin in. Om 06.00 druppelen de 
eerste leerlingen de school in. Na het namen 
checken, hup de bussen in: Op naar Aken! In 
Aken gaan de leerlingen in twee groepen aan de 
slag met een spannende speurtocht onder de 
bezielende leiding van meneer Avoort. De 
speurtocht heeft tot doel om Aken beter te leren 
kennen, maar wat een afwasborstel door nou  
mee te maken heeft? Wie alle opdrachten goed 
uitvoert deze drie dagen kan echte 
Ardennendollars verdienen. Leerlingen  moeten 
de afwasborstel ruilen voor grotere, leukere, 
waardevollere producten: hier verdienen ze extra 
dollars mee! 

Om 16.00 is het tijd om richting Malmedy in de 
Belgische Ardennen te vertrekken. Daar 
aangekomen worden de kamers ingericht, wordt 
er gegeten en is er een avondprogramma. Voor 
we het weten is het middernacht en tijd om te 
gaan slapen. 

Dag twee werd pas 
echt spannend, ben 
je benieuwd? HIER 
leest u verder en 
bekijkt u de 
aftermovie.

Brugklaskamp L
 De leerlingen van klas 1 sloten hun eerste jaar 
af met het brugklaskamp. Met veel zon, veel 
water en lekker weinig slaap werd het een 
geweldig kamp. Foto's en de aftermovie vindt 
u HIER terug.

Projectdagen klas 2 

Klas 2 ging niet op kamp, maar ging aan de slag 
met twee pittige onderwerpen. 

Oorlog toen en nu 
Met als uitgangspunt 'echte ervaringen' van 
mensen uit de Tweede Wereldoorlog werden de 
leerlingen in Museum 40-45 NU aan het denken 
gezet aan de hand van dilemma's over bijvoorbeeld 
vluchtelingen. Er werd een film gekeken en 
besproken en sommige klassen luisterden naar het 
aangrijpende verhaal van Jossua Ossendrijver. 

Seks in Rotterdam'18 
Enige tijd geleden hadden de leerlingen op school  
al kennis gemaakt me theatergezelschap Babel uit 
Rotterdam. Een inclusief gezelschap - acteurs met 
en zonder beperking maakten samen met de 
leerlingen theater. 
Nu was het de beurt aan onze leerlingen om op 
bezoek te gaan bij Babel. Ze bezochten het stuk 
SIR18, een theaterstuk 
speciaal voor leerlingen. 
Over liefde, zoenen en 
seks: hoe is dat voor jou, 
maar ook... hoe is dat 
voor mensen die anders 
zijn dan jij? 

Agenda 

De school start weer op vanaf maandag 27 
augustus. Houd uw mail, social media & Magister 
in de gaten voor informatie over de eerste 
schoolweek. 

CONTACT	
telefoon:	0180-312988		

ziek melden: 010- 2890440
website: www.tvo-rotterdam.nl 

@ThorbeckeNieuwerkerk 

Een hele fijne zomer! 

https://www.tvo-rotterdam.nl/Locatie_Nieuwerkerk/Home/Nieuws/Verslag kamp klas 3 .wli
https://www.tvo-rotterdam.nl/Locatie_Nieuwerkerk/Home/Nieuws/Aftermovie brugklaskamp.wli
http://www.tvo-rotterdam.nl/



