
 
 

 

 
 

Een mooie start!  
Samen met het team kijk ik terug op 
een mooie start van het schooljaar 
2019-2020. Voor het eerst hadden we 
dit jaar een introductieweek waarbij 
alle leerlingen een doelen- of 
kennismakingsgesprek voerden met 
hun mentor en hun ouders. Mentoren 
geven aan dat ze door deze 
gesprekken een doelgerichte start met 
hun klassen hebben kunnen maken.  
De ontwikkeling van ons flexrooster 
gaat verder. De afgelopen weken werd 
er flink getunkt door de leerlingen. Nu 
de eerste toetsen gedaan zijn, kunnen 
de tunkuren steeds efficiënter worden 
ingezet. Zo zijn bijvoorbeeld de niveau 
gebonden taal- en rekenlessen gestart 
en helpen we leerlingen bij het kiezen 
voor tunkuren waar ze specifieke hulp 
kunnen krijgen.  
Voor de eerstejaars was natuurlijk alles 
nieuw: een nieuwe school, een nieuwe 
klas en nieuwe vakken. Tijdens de 
prima verlopen introductie dagen 
hebben de leerlingen hun klasgenoten 
en docenten goed leren kennen. 
Inmiddels lopen ook zij met vertrouwen 
door de school.  
Het begin van het schooljaar begon 
met vervelende roosterproblemen. We 
hebben geprobeerd u als 
ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen 
zo goed mogelijk te informeren omtrent 
de veranderingen die moesten worden 
doorgevoerd. 
 

 
 
 
Inmiddels draait het rooster goed en 
zijn er acties ondernomen om te 
voorkomen dat er zich vaker dit soort 
situaties voordoen.  
Na de herfstvakantie staan er mooie 
en belangrijke dingen op de agenda. 
We gaan weer starten met onze 
leerlingarena’s, waarbij leerlingen met 
docenten in gesprek kunnen over de 
school. De docenten zullen zich verder 
ontwikkelen in het begeleiden van 
tunkuren en het geven van vaklessen.  
En natuurlijk, ook al zitten de 
examenklassers deze week heerlijk in 
Londen…, de eerste schoolexamens 
staan voor de deur. Hun leraren zullen 
de leerlingen zo goed mogelijk 
voorbereiden op deze officiële start 
van het examenjaar.  
Voor nu wens ik iedereen een 
prachtige herfstvakantie! 
 
P. van den Berg  
Directeur Thorbecke Nieuwerkerk 
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Op onze school laten we leerlingen graag 

kennis maken met de verschillende beroepen 

die zij kunnen gaan uitoefenen. Helpt u ons 

graag door ook eens over uw beroep te 

komen vertellen? Stuur een mailtje naar 

arazik@tvo-rotterdam.nl. 



 
 

 

 
 
Personele zaken 
Dit schooljaar wordt het team versterkt 
door mevrouw Kurt  (wiskunde), 
mevrouw Aalmers (Engels), mevrouw 
van Nieuwaal (Engels), meneer Flik 
(NASK) en meneer Daniswar (NASK). 
Na de eerste weken lijken ze al 
helemaal gewend! Een aantal van hen 
stelt zich verder op in deze nieuwsbrief 
voor!  
Meneer Verhoeven (teamleider 
bovenbouw) heeft vlak voor de 
herfstvakantie een medische ingreep 
ondergaan. Zijn herstel gaat gelukkig 
voorspoedig. Tijdens zijn afwezigheid 
zullen zijn taken worden overgenomen 
door de teamleiders onderbouw.  
Voor alle leerlingen in klas 3 is meneer 
Teekens het aanspreekpunt, voor de 
leerlingen in klas 4 is dat mevrouw 
Hoogwerf. Ook voor u als 
ouder(s)/verzorger(s) zijn zij het 
aanspreekpunt wanneer het gaat om 
zaken die uw zoon/dochter betreffen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hoera! Thorbecke is een 
opleidingsschool 
Sinds 1 september 2019 is Thorbecke 
VO verbonden aan de 
opleidingsschool Rotterdam (OSR). 
We zijn daar erg blij mee, omdat we 
graag bijdragen aan de continuering 
van goed onderwijs voor middelbare 
scholieren. Leerlingen hebben een 
veilige leeromgeving, een goed 
onderwijsplan en bekwame docenten 
nodig om hun schoolloopbaan met 
succes te kunnen doorlopen. Samen 
met andere scholen nemen we de  
verantwoordelijkheid voor het 
begeleiden van toekomstige docenten. 
Bij ons op school hebben we dit jaar 
onder meer biologie en geschiedenis 
studenten onder onze hoede 
genomen. We wensen ze veel succes!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bericht van de ouderraad 
Thorbecke Nieuwerkerk kent al jaren een 
betrokken en enthousiaste ouderraad. 
Als ouderraad (OR) behartigen we de 
belangen van ouders van leerlingen. De 
OR overlegt daarom iedere zes weken 
met de schoolleiding.  
De OR heeft drie hoofdtaken: 

1. Het onderhouden van contacten 
tussen schoolleiding en 
ouder(s)/verzorger(s).  

2. De OR draagt op een positieve- 
en kritische wijze bij aan de 
doelstellingen van de school.  

3. Het beheren van de vrijwillige 
ouderbijdragen. 

Wilt u met ons in contact komen, dan kan 
dit via or-nieuwerkerk@tvo-rotterdam.nl 

Met vriendelijke groet,  

De leden van de ouderraad TVO-
Nieuwerkerk 

 

Meneer Flik, onze nieuwe docent nask, 

stelt zich voor: Mijn naam is Kasper Flik en 

ik geef natuurkunde aan de derde klassen. 

Vorig jaar liep ik hier stage en dat is zo 

bevallen dat ik hier nu ook werk. In mijn 

vrije tijd luister ik graag naar muziek! 

 
 



 
 

 

 
 
Nieuws van het decanaat 
Het decanaat is bedoeld om leerlingen 
te begeleiden nadenken over hun 
toekomst en het maken van de juiste 
keuzes wat betreft vakkenpakketten en 
vervolgopleidingen. De decaan bij ons 
op school is mevrouw Razik. Na de 
herfstvakantie starten alle 
mavoklassen en klas 3hv met 
Qompas. Qompas is een tool om de 
leerlingen te helpen bij het reflecteren 
over wie ze zijn, wat ze leuk vinden en 
welke vakken/ profiel en later beroep 
bij hun passen. Het programma 
verzamelt ook alle informatie uit 
doelengesprekken en andere zaken 
die belangrijk kunnen zijn bij het 
maken van een keuze.  Als 
ouder(s)/ verzorger(s) kunt u 
samen met uw kind inloggen 
om mee te kijken bij de 
opdrachten.  
 

 
 
 

 

Leerlingenraad spreekt met de 
rector, mevrouw Berkhout  
Op 3 oktober kwam de leerlingenraad van 
dit schooljaar voor het eerst bij elkaar. Bij 
deze bijeenkomst was ook de rector 
aanwezig. Ze maakte kennis met de 
leerlingen en legde uit waarom hun bijdrage 
zo belangrijk is, natuurlijk luisterde zo ook 
goed naar wat er gezegd werd. De 
leerlingenraad wordt dit jaar begeleid door 
meneer Molenaar en mevrouw Tatzreiter. 
Tijdens de eerste vergadering werden 
plannen gemaakt voor onder meer een 
warmetruiendag, een week van de liefde en 
het afnemen van een enquête onder 
leerlingen. 

 
 

Mevrouw Kurt, onze nieuwe docent 
wiskunde stelt zich voor: 
 
Mijn naam is Ronahi Kurt. Ik ben 27 jaar 
en ik kom uit Dordrecht. Sinds dit jaar geef 
ik wiskunde, hiervoor heb ik lesgegeven in 
het basisonderwijs. Ook ben ik mentrix van 
klas N2H.  
Mijn eerste weken op Thorbecke NK waren 
leerzaam en positief. Werken op een 
nieuwe school is altijd even wennen, maar 
dat zal zeker goed komen.  
Ik wens iedereen een leerzaam en sportief 
jaar toe. 
 
 

 
 

Agenda  
 
5 november             ouderraad 
6 t/m 12 november       schoolexamens 
14 en 15 november profielwerkstuk klas 4 
19 november verkorte lessen ivm. 

kennismaking groep 8 
26 november   presentatie klas 4  
    profielwerkstukken  
28 november   voorlichting m2 / m3 
    pakketkeuze 
 
5 december   leerlingen vrij,  
    rapportvergaderingen 
6 december   rapport 1 mee 
6 december   studiebeurs Ahoy  

voor klas 3/4 
9 t/m 13 december  doelengesprekken 
10 december   info avond groep 8 
16 t/m 18 december projecten klas 1 t/m 3 
17 december   oudercontactavond 
19 december   leerlingen vrij 
22 december   start herfstvakantie 
 
 
 


