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Beste ouders/verzorgers, 

Een lente-achtige voorjaarsvakantie staat voor de 
deur, hopelijk wordt het voor iedereen een prachtige 
week om uit te rusten en leuke dingen te doen! En 
waar in de lente buiten alles weer groeit en bloeit, zal 
het laatste deel van het schooljaar ook voor de school 
een hoop nieuwe ontwikkelingen brengen. In deze 
nieuwsbrief een vooruitblik op de ontwikkelingen die er 
aan komen. Lees over hoe we als school naar een 
flexibel rooster toewerken, hoe we de leerlingen meer 
regie geven en hoe we leerlingen begeleiden naar een 
vervolgopleiding!

Een terugblik op mooie weken De weken tussen 
Kerst- en voorjaarsvakantie stonden ook bol van leuke 
en belangrijke zaken. Zo was er een succesvolle 
wintersportreis en een drukbezochte open dag, zijn er 
weer PTA's gemaakt door de vierdejaars en moesten 
de derdejaars echte sollicitatiegesprekken voeren met 
de Rotary. Een hoop reuring in de school! Wat is het 
gaaf om zo veel van onze leerlingen in actie te zien: ze 
denken mee met de veranderingen in de school, zijn 
gastvrij tijdens open dagen en doen altijd enthousiast 
mee aan alle activiteiten! 

Personele zaken Mevr. Gözel is bevallen van een  
gezonde dochter, Neva Nuhr. Na de meivakantie zal zij 
haar werkzaamheden weer oppakken. De komende 
maanden krijgen we versterking van mevr. Hoogwerf, 
zij zal onder meer bezig zijn met de leerlingzaken en 
vakwerkplannen van de verschillende vakken. Een 
deel van de lessen voor klas 4 van dhr. Hoos worden 
voorlopig opgevangen door dhr. Daniswar, in de 
andere klassen werken leerlingen begeleid door aan 
hun studieplanners. 

Namens ons hele team wens ik iedereen een hele fijne 
vakantie. Na de vakantie zien we een ieder graag 
terug om samen ons onderwijs flexibeler en 
persoonlijker te maken! 

P. van den Berg

Directeur Thorbecke Nieuwerkerk

Eigenaar worden van je eigen leren: het 
doelengesprek

Onderzoek wijst uit dat leerlingen die zelf doelen stellen 
serieuzer aan de slag gaan met schoolwerk, vaker hulp 
vragen en aannemen en meer zin in leren hebben. 

Op Thorbecke Nieuwerkerk willen we daarom dat 
leerlingen zelf leren om doelen te stellen en deze te 
presenteren aan ouders, docenten en medeleerlingen in 
een doelengesprek.

Zelf doelen stellen, dat is natuurlijk geen makkie, dat 
moet je leren! En dat geldt niet alleen voor de leerlingen, 
ook voor docenten en ouders is het doelengesprek 
helemaal nieuw. 

De afgelopen weken hebben enkele klassen uit de 
onderbouw daarom samen met hun mentor de 
doelengesprekken voorbereid. Op 12 en 19 maart zullen 
de gesprekken plaats vinden, bij ieder gesprek zal ook 
een vakdocent aanwezig zijn. Ook hopen we dat bij alle 
gesprekken een ouder/verzorger aanwezig is. Dat lijkt te 
gaan lukken: de meeste ouders zijn enthousiast. 
Leerlingen moeten nog even wennen, maar zien ook de 
meerwaarde. Zo zegt Anouk (2hv): 'Heel veel van die 
dingen bespreek ik thuis al, maar toch is het wel nuttig. 
Je zet alles even op een rijtje en je weet waar je aan 
werkt! En je docenten kunnen je dan ook er mee helpen. ' 

De doelengesprekken die in maart worden gevoerd zijn 
een pilot. Feedback van ouders en leerlingen wordt dan 
ook zeer gewaardeerd en kan gegeven worden in de 
enquête die achteraf gehouden wordt.



Nieuws uit de leerlingenraad                                           Samen op weg naar flexibeler, persoonlijker, 
uitdagender en nog beter onderwijs!

We hebben er al vaker over bericht. Het docententeam 
van Thorbecke Nieuwerkerk is hard bezig om het 
onderwijs nog mooier en beter te maken. Samen werken 
we aan een flexibelere indeling van ons onderwijs. 
Onderwijs dat persoonlijker wordt, meer maatwerk biedt 
en meer uitdaagt. Kortom, eigentijds onderwijs met meer 
ruimte om te leren op een manier die bij jou past.

We doen het niet alleen Natuurlijk zijn we al een tijdje 
bezig met het voorbereiden van de geleidelijke 
veranderingen die er aankomen. Dat doen we niet alleen! 
Zo werken we samen met de andere Thorbecke locaties, 
maar worden we ook begeleid door het CPS, een 
organisatie met veel kennis en kunde op het gebied van 
persoonlijk leren. En natuurlijk: we doen het ook samen 
met ouders en leerlingen. De afgelopen maanden zijn 
zowel de ouderraad als de leerlingenraad bijgepraat over 
onze plannen en hebben ze input kunnen geven. We zijn 
heel blij met de enthousiaste reacties en de feedback. 
Ook de basisscholen in Nieuwerkerk reageren 
enthousiast. Al deze positieve reacties geven het team  
weer energie om verder te ontwikkelen. 

Hoe gaan we verder? De komende maanden volgt het 
team een ontwikkeltraject onder begeleiding van het 
CPS. Daarnaast wordt er onderzocht op welke manier 
wijzigingen in het rooster kunnen worden doorgevoerd. 

In de periode van mei tot aan de zomervakantie willen 
we voor het eerst echt aan de slag te gaan met een 
flexibeler rooster. Dat doen we natuurlijk alleen als we 
vinden dat we goed genoeg voorbereid zijn en we het 
organisatorisch goed geregeld hebben. Het doel van 
deze 'proeftuin' is om leerlingen, docenten en ouders te 
laten ervaren hoe het leren gaat als er meer ruimte is 
voor eigen inbreng van de leerlingen. Aan het eind van 
de periode zullen de veranderingen worden geëvalueerd 
en bijgesteld. We hopen dan na de zomer de proeftuin 
verder uit te kunnen werken.

En hoe ziet dat er dan uit? De klassen 1 t/m 3 zullen na 
de meivakantie kennis maken met het flexibele rooster. 
Naast de reguliere vaklessen zal er ruimte zijn voor 
huiswerkuren en vakwerkuren. In deze uren kunnen 
leerlingen op hun eigen tempo werken, maar kunnen ze 
ook met specifieke vragen bij een docent terecht. Ook 
kunnen docenten leerlingen speciaal uitnodigen voor 
bijvoorbeeld extra oefening of uitleg. De vaklessen 
worden gedifferentieerder ingericht, waardoor leerlingen 
ook in deze lessen beter bediend worden! 

Meer weten? Wij houden u natuurlijk op de hoogte en 
zullen u tijdig informeren over praktische zaken en 
andere ontwikkelingen. Mocht u meer informatie willen 
kunt u altijd contact opnemen met een teamleider of 
mentor.

LOB en decanaat: op weg naar je toekomst!

Op school doe je meer dan toewerken naar je diploma, 
je ontwikkelt jezelf ook als persoon en geeft richting 
aan je toekomst. Om leerlingen daar goed bij te 
begeleiden hebben we een decaan (mevrouw Razik) 
en hebben we een LOB -route . De afgelopen weken 
is er in veel klassen hard gewerkt aan digitale LOB 
dossiers in Qompas. 

Valentijnsdag is maar een dag, dat is veel te kort om 
bij de liefde stil te staan! De leerlingenraad 
organiseerde daarom samen met de ouderraad een 
Week van de Liefde. De hele week werden docenten 
en leerlingen verrast met kleine presentjes. En met 
wijze woorden. Een beetje aardiger doen - dat helpt 
altijd. Er was ook een Valentijnswedstrijd, deze werd 
gewonnen door Laura (2hv), met een prachtig 
schilderij!
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Agenda

CONTACT
telefoon: 0180-312988
ziek melden: 010- 2890440 website: www.tvo-rotterdam.nl 
Facebook: @ThorbeckeNieuwerkerk

25 februari t/m 1 maart :
5 en 7 maart 
12 maart: 
14 maart: 
14 maart:  
15 maart: 
19 maart: 
20 t/m 26 maart:  
27 maart: 
8 t/m 12 april:   
17 april: 
19 april:  
22 april t/m 3 mei: 

doelengesprekken 
rapportvergaderingen       
leerlingen zijn vrij
rapport 2 
doelengesprekken  

LOB? LOB staat voor loopbaan oriëntatie en 
begeleiding. LOB helpt leerlingen te ontdekken 
wie ze zijn, waar hun talenten liggen en 
ondersteunt bij het oriënteren op een toekomstig 
beroep Ze staan stil bij vragen als: ‘Wie ben ik?’, 
‘Wat wil ik worden?’ en ‘Wat vind ik belangrijk?’ 
Via het lesprogramma Qompas onderzoeken de 
leerlingen deze vragen, in het digitale dossier 
slaan ze onderzoekjes, verslagen en informatie 
op. Het dossier wordt daarmee een nuttig 
hulpmiddel bij het kiezen van een profiel en 
vervolgopleiding.  Voor leerlingen die zich 
inschrijven bij een mbo-opleiding geldt het 
dossier ook als CV bij de inschrijving. 

Traject Vanaf klas 1 wordt er aandacht besteed 
aan LOB. In klas 2 mavo maken leerlingen een 
eerste keuze in hun vakkenpakket,  in klas 3 
worden er profielkeuzes gemaakt. Leerlingen 
kiezen dan dus in welke richting ze examen 
gaan doen en dit kan deels bepalend zijn voor 
de vervolgopleiding. De leerlingen hebben in 
januari een voorlopige keuze gemaakt, bij het 
tweede rapport kunnen leerlingen een 
definitieve keuze maken. Als het docententeam 
denkt dat de voorlopige keuze niet de beste 
keuze is krijgen leerlingen een adviesbrief mee 
of wordt er contact opgenomen met het 
thuisfront. In klas 4 richt LOB zich vooral op het 
oriënteren op beroepen en specifieke 
opleidingen.  Het is belangrijk dat al vroeg in het 
schooljaar te doen. Leerlingen die mbo gaan 
doen moeten zich voor 1 april hebben 
ingeschreven, maar bij sommige opleidingen 
zijn er al eerder in het jaar intakemomenten.

Begeleiding 
Nadenken over je wie je bent, wat je kan en 
waar je heen wilt is best lastig, zeker voor jonge 
mensen. Juist daarom hechten we veel belang 
aan ons LOB traject, en de rol die we als school 
kunnen spelen bij het maken van een goede 
keuze. Maar ook als ouder(s) /verzorger(s) 
speelt u een belangrijke rol in het proces. Wij 
nodigen u van harte uit eens met uw kind mee 
te kijken in het Qompaz dossier, en natuurlijk 
zijn het voeren van gesprekken en het bezoeken 
van open dagen ook van belang!

Vragen?
Komen jullie er toch nog niet helemaal uit? Op 
school kunt u altijd terecht bij de mentor of de 
decaan voor extra advies! 

schoolexamenweek 3 klas 4 
oudercontactavond   
examenreis
galgenmaal klas 4
goede vrijdag /leerlingen vrij 
meivakantie

voorjaarsvakantie
inschrijfmomenten
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