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Topdag in Disneyland! 
 

Leerlingen namen het initiatief, onder leiding van 
Ming Bänffer!  
We kozen gezamenlijk de dag vóór Hemelvaartdag; 
dan was er maar één dag roostergedoe voor de 
anderen. Meer dan honderd leerlingen uit havo 4 en 
vwo 4 en 5 waren van de partij.  
Respect voor de manier waarop zij zich in de 
voorbereiding en op de dag/nacht lieten zien! 
Meneer Reijnen droeg vanuit huis zijn steentje bij. De 
docenten Korsten, Middeldorp, Martens en De Knegt 
reisden mee. 
Dat leidde op Facebook tot de volgende ‘vraag’… 
Wie van jullie zou, voor je werk, zonder dat je er een 
cent extra mee verdient, ’s nachts om 03.00 uur in 
een bus met vijftig pubers stappen, voor wie je dan 
ook de verantwoordelijkheid neemt, om in 6 uur naar 
Disneyland te rijden, daar de dag door te brengen 
met de kans dat je nog een paar ingewikkeldheden 
moet oplossen, ’s avonds weer terug te rijden naar 
Rotterdam, om ’s nachts rond 02.00 uur weer thuis te 
komen, alleen om je leerlingen een fijne dag te 
bezorgen, en dat zelf nog hartstikke leuk te vinden 
ook? 

 
 

 
 

 

  

Havo 4 en havo 5 in 2019-2020 
 

We hebben ook dit jaar bij te veel leerlingen in havo 4 en 5 
een combinatie gezien tussen onvoldoende cijfers en een 
onvoldoende werkhouding. 
Dat is weliswaar een landelijk beeld (zie een recent rapport 
van de Onderwijsinspectie), maar we willen het op onze 
school graag aanpakken. 
Daarbij kijken we ook in onze eigen spiegel, want dit kán 
niet alleen aan de leerlingen liggen. 
Onder leiding van meneer De Knegt gaan de acht 
mentoren van havo 4 en havo 5 volgend jaar voorop om 
de verbetering realiseren. Daar willen we de ouders 
nadrukkelijk in betrekken. 
We bespreken dat aanstaande donderdag (6 juni 2019) 
met de Ouderraad. Jullie ideeën zijn daar van harte 
welkom: ouderraadpl@tvo-rotterdam.nl 
 
 

Kickstart Profielwerkstuk 
 

Het Profielwerkstuk is een mooi voorbeeld van waar 
het makkelijk beter kan. Elke leerling die havo 4 of 
vwo 5 heeft gehaald, moet voor zijn/haar PWS 
minimaal een 7 kunnen halen. Dat is alleen al 
belangrijk, omdat het PWS-cijfer meetelt in de slaag-
/zakregeling en compensatiepunten oplevert. 
Deze maand volgen de leerlingen uit 4 havo en 5 vwo 
introductielessen bij PWS-coördinator mevrouw 
Bronstring. Dat gaat over algemene informatie, de 
eisen waaraan het PWS moet voldoen, brainstormen 
over onderwerpen, samenwerking met andere 
leerlingen en begeleider, en het opstellen van hoofd- 
en deelvragen. 
De daarbij behorende handleiding sturen we daarna 
ook naar alle ouders, zodat jullie onderweg precies 
weten wat er op welk moment moet worden 
ingeleverd. 
Op 26 juni verzorgt de Erasmus Universiteit een 
inspiratiesessie over de verschillende methoden van 
onderzoek. 
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Centraal Examen 
 

Ook het Centraal Examen is nu achter de rug. 
Organisatorisch is dat uitstekend verlopen, met dank aan de 
examenkandidaten en het examensecretariaat van meneer 
Vervloet en meneer De Knegt. 
We kijken uit naar de cijfers en gaan dan met goede moed 
de noodzakelijke (of gewenste) herexamens tegemoet. 
https://www.facebook.com/443562645661851/posts/2997
959506888806/ 
 

 
 

 
 

Nieuwe docenten 2019-2020 
 
 

We mogen volgend jaar weer een aantal nieuwe docenten 
begroeten: een mix van ervaren krachten, interessante 
intreders en jonge talenten! 
Op onze Facebook- en Instagrampagina’s 
(ThorbeckePrinsenlaan) stellen ze zich in korte filmpjes aan 
jullie voor. 
Mooi om te merken dat onze positie op de (krappe) 
arbeidsmarkt verandert: vakmensen horen waar we mee 
bezig zijn en willen daar deel van uitmaken! 
https://www.facebook.com/443562645661851/posts/2987
885424562881/ 
 
 

Opleidingsschool 
 
 

In dezelfde context heeft Thorbecke VO besloten om weer 
Opleidingsschool te worden. 
Zo nemen we enerzijds onze verantwoordelijkheid om 
aankomende docenten de gelegenheid te geven om 
ervaring op te doen.  
Anderzijds hebben we zelf een belang: de beste stagiaires 
proberen we aan onze school te binden. 
Voor meer informatie over het programma: www.osr.nl 
 

 

Verbinding tussen docent en leerling 
 

De foto hieronder weerspiegelt de essentie van het  
hele onderwijs: de verbinding die leerling en docent 
met elkaar aangaan.  
Soms blijven die verbindingen bestaan. Zoals deze, 
tussen meneer Van Neutigem (Aardrijkskunde) en oud-
leerling Glenn Loovens. 
Glenn is inmiddels 35 jaar, profvoetballer bij Sunderland 
en mocht eind mei een finale spelen op Wembley. 
Van Neutigem en zijn vrouw werden daar als helden 
ontvangen. 
 

 
 

Lenteschool 
 

In de eerste week van de meivakantie hadden we 67 (!) 
leerlingen op onze Lenteschool. 
Samen met onze partner After’s Cool werkten ze een 
hele week aan één of twee vakken. 
Met dank aan alle ouders die ons dit extra vertrouwen 
gaven en de leerlingen die in een prima sfeer hard 
hebben gewerkt. 
Voor sfeerimpressies: zie onze Facebook- en Instagram-
pagina’s. 
https://www.facebook.com/443562645661851/posts/2
954385834579507/ 

 
Bijles 
 

After’s Cool is overigens ook begonnen met bijlessen op 
de Prinsenlaan. Wetende dat het niet goedkoop is, is 
ons vertrouwen in deze partner (die ook voor collega-
scholen als het Erasmiaans en Libanon werkt) tijdens de 
Lenteschool weer bevestigd. 
Jullie ontvangen binnenkort, via email, een brief met 
meer gegevens. 
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Leercentrum rond lokaal 2.01  
 

Onder leiding van onderwijsinnovator meneer Van de Donk 
gaan we volgend schooljaar rondom lokaal 2.01 een 
Leercentrum starten. Daarin brengen we onze Thorbecke-
uren naar een volgende fase in de ontwikkeling: nóg iets 
flexibeler in de roosters van de leerlingen, maar in 
combinatie met de eigen verantwoordelijkheid en 
werkdiscipline van leerlingen. Dat zijn de handelsmerken 
docent Van de Donk. Drie kantoren en de gang bij ‘zijn’ 
lokaal 2.01 zijn inmiddels als werkruimtes voor de 

leerlingen ingericht en worden al gebruikt. 
 

Topprestatie V1A en V1B 
Bij Biologie was de opdracht: maak een folder voor in de 
wachtruimte bij de fysiotherapeut of huisarts over een 
(sport- of dans-)blessure. 
Zie hieronder een aantal resultaten. 
Zelfs mevrouw Koopman was onder de indruk van zowel de 
inhoud als de vormgeving! 
 

 
 

 

 
Taaldorp 
 

Gisteren (maandag 3 juni) begon Het Taaldorp.  
Daarin toetsen we op een speelse, praktische manier 
de taalvaardigheid van onze onderbouwleerlingen. 
Ze gaan in het dorp naar een souvenir-shop, een 
supermarkt, een politiebureau en voeren daar 
gesprekken in het Engels waarvan de kwaliteit wordt 
getoetst door de docenten die voor één dag acteren 
als supermarktmedewerker, winkelier of agent. 
 

 
 

 

 

 
Wegwerkzaamheden  
Prins Alexanderlaan 
 

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/prins-
alexanderlaan/ 
 

 
Nieuwe rector voor Thorbecke VO 
 

Met ingang van 1 april 2019 is Mirjam Berkhout de 
nieuwe rector van Thorbecke. 
Zij was tot die datum directeur van het Einstein 
College in Hoogvliet. Onder haar leiding groeide die 
school vanuit een bestaanscrisis naar het predicaat 
‘goed’ van de Onderwijsinspectie en een aanzienlijke 
toename van het aantal leerlingen. 
Met de entree van Mirjam Berkhout beëindigt 
Thorbecke een periode van vijf jaar (!) met interim-
rectoren. 
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Agenda 

  3-6-2019 Hele dag Klas 1 Taaldorp 

10-6-2019  2e pinksterdag 

12-6-2019 Vanaf 14.00 Uitslagen Centraal examen 

13-6-2019  Inleveren herexamenbriefjes 

13-6-2019 Start 19.30 Kennismakingsavond nieuwe 
1e jaars leerlingen 

17-6 t/m  
19-6-2019 

 2e tijdvak Centraal examen 

20-6-2019  Laatste Highschool trainingen 

23-7-2019 Aanvang 1e 
ronde 18.00  
(uitverkocht) 
en 2e ronde 
20.30 uur 

Eindvoorstelling DAMU 
 
 

26-6-2019 10.30-12.45  PWS voorlichtingsochtend 

27-6-2019 Volgens 
rooster 

Boeken inleveren 
examenklassen 

28-6-2019  Uitslag 2e tijdvak Centraal 
examen 

1-7 t/m  
6-7-2019 

 Toetsweek. Alle klassen 
behalve H5 en V6 + diatoetsen 
leerjaar 1 

8 en  
9-7-2019 

 Diatoetsen leerjaar 2 en 3 

8-7-2019 Hele dag Klas 2 en 3 Taaldorp 

9-7-2019 Hele dag Klas 2 en 3 Taaldorp 

4-7-2019  Diploma uitreiking 

8-7 t/m  
12-7-2019 

 Brugklaskamp (totaal 3 dagen 
per groep) 

15, 16, 18 en 
19-7-2019 
 

Hele dag  Vergaderdagen – Leerlingen 
lesvrij 

17-7-2019 Volgens 
rooster 

Rapport ophalen en boeken 
inleveren alle klassen 

22-7-2019  Start zomervakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Jerry de Knegt                     jdeknegt@tvo-rotterdam.nl 
Website:  www.tvo-rotterdam.nl 

     thorbeckeprinsenlaan 

                 thorbecke prinsenlaan 
 

 
 
 
 
 
 

 

Wetenschapsoriëntatie op het vwo 
 

Onze mevrouw van der Heijden (Nederlands) is 
getrouwd met meneer van der Heijden van First 
Dutch Innovations. Onder die koepel hoort het 
Nederlands Meetinstituut, dat ongemerkt deel 
uitmaakt van ons dagelijks leven. 
In het kader van ons WON-programma hebben de 
vwo-klassen 1 tot en met 4 daar een dag met elkaar 
gewerkt. 
De grote baas van First Dutch, de Rotterdamse 
topondernemer Peter Goedvolk, schreef daarover 
later een liefdevolle column in een toonaangevend 
business-magazine. De titel luidde: ‘Leerlingen van 
Thorbecke geven vertrouwen.’ 
https://www.friendsinbusiness.nl/magazine-
item/leerlingen-van-thorbecke-geven-vertrouwen 
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