
 

 

 

Beste leerlingen, beste ouders,
 
Het lijkt erop dat de scherpste randjes van Corona-op-school verdwijnen.
Maar we missen elke dag nog veel leerlingen en ook een aantal docenten.

De gevolgen van wat we drie jaar achter elkaar meemaakten, zien we in een aantal leerjaren ook 
terug in de cijfers.
Hoe lastig het voor veel leerlingen en docenten ook is geweest, er zit niets anders op dan de laatste 
maanden van het schooljaar hard te werken en goed op elkaar te letten.
Praat alsjeblieft, als leerling en als ouder, met de coaches en mentoren als jullie iets meer/anders 
nodig hebben dan we je in de klas bieden.



Olympische ringen

 
De leerlingenraad van 1+2 was overigens 

blij met de nieuwe 'picknickbanken' in de 

aula, met de skyline van Rotterdam als 

achtergrond.

We danken de Ouderraad en daarmee alle 

ouders, die dit mogelijk maakten.

 

 

Leerlingenraad

 
De aanvoerders van de eerste en tweede klassen hebben overlegd met meneer De Bruijne.

Dat doen ze echt heel goed! Dank je wel, Rodney, Julien, Koen, Matin, Rosiënnely!

Fijn om te horen dat we in Thorbecke Junior echt een fijne onderwijsomgeving hebben gemaakt.

De aanvoerders gaan een aantal ideeën nu    bij directeur Frank Vijg.pitchen

De leerlingenraden van leerjaren 3+4 en die van de examenklassen+vwo5 komen binnenkort bij elkaar.

Met de klassenaanvoerder van vwo6 zijn we al heel praktisch in gesprek.

 

 

Studiedag 11 maart

 
Dat betekent dat alle leerlingen lesvrij zijn.

Alleen leerlingen die nog inhaalwerk open hebben staan of werk moeten inleveren, kunnen we uitnodigen op 

school.

Wij gaan aan de slag met het thema Burgerschap, dat een steeds grotere rol gaat spelen in het Onderwijs.

 . Ook dan zijn de leerlingen lesvrij (op het Op donderdag 30 juni staat er ook een studiedag gepland

inhalen/inleveren van achterstallig werk na).

 

 



 

14 maart na 14.45 uur geen les in leerjaar 1, 2 en 3

 
Dan is er een studiebijeenkomst over leerlingen die extra aandacht en zorg nodig hebben.

De aula is dan niet beschikbaar voor leerlingen.

 

Schooljaar 2022-2023

 
We hebben inmiddels twaalf volgeboekte informatie-avonden gedaan met potentiële nieuwe leerlingen en 

hun ouders.

  .  De aanmelding is inmiddels open via:  aanmelden nieuwe leerlingen Zegt het voort!

Op zulke avonden dempen we het licht in de aula, loungemuziek aan, kaarsjes branden én we vertellen een 

goudeerlijk verhaal!

 

Eline Oudejans

 
Eline uit havo4 (en haar vader) hielp ons tijdens een informatie-avond aan een nieuwe lichting Feyenoord-

voetbalmeiden en hun ouders  .   (zie foto)
Daar zit een prachtig verhaal achter van een jonge vrouw met een droom, die doorzette bij tegenslag, 

inmiddels haar eerste interland heeft gespeeld en het ook op school goed doet.

Bovendien werd duidelijk wat zoiets in een gezin betekent, zeker als je op bijna twee ov-uren van school 

woont.

https://www.tvo-rotterdam.nl/thorbecke_vo/schoolzaken/aanmelden_nieuwe_leerling


 

Onze post op LinkedIn daarover werd meer dan 35.000 keer bekeken. Ook door de hoofdredacteur van het 

AD.    Dat leidde tot een paginagroot artikel:  Eline in AD

 

Dansen in Blijdorp

 
Overal waar we met 'onze dansers' komen, zijn mensen onder de indruk van de werklust en discipline. 

Vandaar dat we ook weer van harte welkom waren in diergaarde Blijdorp voor een nieuw project. En ja hoor: 

jullie waren weer geweldig!

https://www.ad.nl/voorne-putten/bij-dit-gezin-staat-bijna-alles-in-teken-van-droom-van-eline-voetbal-in-combinatie-met-ons-werk-is-pittig~a1734977/


Judo in Sportklas1

 
In de eerstejaars sportklas doen we een 

judoproject. Dat draait allemaal om de 

waarden respect, vertrouwen en veiligheid. 

Op 8 maart is 's ochtends de laatste les. In 

 

 

Rotterdams grootste Sporttalent!

 
Karateka Ricardo Franken pakte deze eervolle onderscheiding  . Hij werd ermee  over het jaar 2021
overvallen in een sessie met zijn trainer Patrick van Daalen, zelf oud-leerling van Thorbecke en vader van 

Meadow uit havo3. Dank aan iedereen die op Ricardo stemde.

 

Personeelszaken

 
De afwezigheid van meneer Spruijt duurt voort. Meneer Van Esch rondde het programma in de 

examenklassen af. De BSM-lessen in de overige leerjaren zijn inmiddels opgepakt door meneer Hesseling 

en meneer Bhageloe, die al op Thorbecke werkten.

Ook mevrouw Steen moeten we langer missen. Ze kan inmiddels wel wat werk vanuit huis doen, maar we 

missen haar onvermijdelijke, stralende aanwezigheid.

Mevrouw Broese is weer bijna volledig aan de slag en blijft klassen overnemen van mevrouw Berwald.

Meneer Reijnen werkt na zijn dijbeenbreuk aan zijn herstel en hoopt zo snel mogelijk weer iets te kunnen 

doen.

 



 

de avond presenteren de leerlingen dan wat 

ze geleerd hebben aan hun ouders. Dat 

gebeurt in 'een gevecht' met voormalig 

wereldkampioen Marhinde Verkerk.

 

 

Leerlingen besturen een land

 
Vwo6 deed bij Economie een simulatiespel. De leerlingen vormden het economische bestuur van een land, 

met beleidsinstrumenten ter beschikking als de hoogte van de BTW, de hoogte van de wisselkoers van hun 

valuta en de hoogte van de importtarieven. De opdracht was om een zo hoog mogelijke welvaart voor de 

inwoners te realiseren. Leerlingen die ziek thuis waren, werden telefonisch geraadpleegd. Toch wel moeilijk 

hoor, een economie in evenwicht houden...



 

 

Leerlingen leiden een bedrijf

 n havo5 wordt een praktische opdracht gemaakt in het leiden van een bedrijf, waarin alle opgedane I

accountancykennis werd getoetst. Elk groepje handelt in dezelfde producten: Mars, Twix. Snickers en 

Chocomix-zakjes. Na drie weken wordt duidelijk welk groepje met hun bedrijf de grootste winst heeft 

gemaakt.



 

 

Mijlpalen

 
Zino Sneijer tekende zijn eerste contract bij Feyenoord. Mike Kleijn debuteerde in Feyenoord1.

Op 9 december speelde Feyenoord een Europacupwedtrijd tegen Maccabi Haifa met 8 zelf opgeleide 

spelers op het veld. 7 daarvan waren/zijn succesvol bij ons op school.

Het resultaat van 25 jaar trouwe samenwerking, door dik en dun.



 

 

 

 

Wereldtop

Negenvoudig Nederlands kampioen Lauren Molengraaf (vwo5) debuteerde op het WK Veldrijden voor 

junioren in Amerika en werd gelijk derde! In menig huiskamer van Thorbeckianen zag het er die 

zondagmiddag uit zoals in déze huiskamer...

 



 

 

 

Pakketkeuze

De leerlingen van mavo2 en hun ouders kregen (in het kader van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding) een 

voorlichting van decaan mevrouw De Visser over hun pakketkeuze voor de bovenbouw. Na afloop was er 

natuurlijk ruimte om de individuele vragen te stellen .

 



 


