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Over de school
Nieuws uit de Ouderraad
WANTED: OUDERS
Afgelopen 14 januari was het weer de open dag van Thorbecke. Veel toekomstige leerlingen en ouders kwamen
sfeer proeven en vragen stellen. Ook de ouderraad was hierbij aanwezig en regelmatig kwam de vraag waarom
moet mijn kind voor Thorbecke kiezen?
Voor mij is het al even geleden dat wij voor onze jongste deze keuze hebben gemaakt (zij zit inmiddels in 5A),
maar als ik kijk naar alle verschillende stromingen en zaken die er op school gedaan worden dan was het niet zo’n
moeilijke keuze. Ondanks het feit dat Thorbecke eigenlijk wel een grote school is, veel leerlingen, is het door de
verschillende gebouwen overzichtelijk. Maar goed, u heeft allemaal al voor deze school gekozen dus dat hoef ik
niet meer uit te leggen.
Ook kregen wij regelmatig de vraag wat doet de ouderraad? In een vorige ouderinfo heb ik ook al eens gezegd
dat de ouderraad het officiële orgaan is dat het contact vormt tussen school en ouders. Contact met school
hebben we regelmatig, we vergaderen een aantal keren per jaar met de directie over verschillende onderwerpen.
Contact met ouders hebben we wat minder en toch zouden we dat graag anders zien! Voor het schrijven van dit
stukje heb ik verschillende oude ouderinfo’s doorgelezen om te kijken wat er in de afgelopen jaren allemaal
geschreven is en wat mij opviel is dat er elk jaar wel om nieuwe ouders voor de raad wordt gevraagd. Leeft de
ouderraad dan niet onder ouders, of vindt u het allemaal wel goed zoals het gaat?
Ook nu doen we weer een oproep voor ouders om de ouderraad te komen versterken. Maar ook als u tips heeft
hoe wij beter gevonden kunnen worden door u als ouder dan horen wij het graag. U kunt ons bereiken via
ouderraadmha-tsg@ooz.nl
Namens de ouderraad,
Annet van Weeghel
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Open Dag en voorlichting
Zowel de Open Dag op zaterdag 14 januari als ook de informatieavond op donderdag 2 februari zijn goed bezocht!
Informatieve en gezellige dagen waarop de leerlingen uit groep 7/8 en hun ouders werden voorgelicht door onze
eigen leerlingen en collega’s. De verschillende vakken, de trajecten, begeleiding- en ondersteuningsmogelijkheden en de mooie resultaten stonden onder andere centraal.
Veel kinderen die de school nog niet hadden bezocht, hebben woensdag 8 februari nog een open lesmiddag mee
kunnen maken. Om 13.00 uur liep aula B vol met enigszins gespannen koppies. Ook ouders met de vraag ‘kunnen
wij ons kind hier met een gerust hart achterlaten?’ Het antwoord bleek volmondig: Ja!
De reacties waren positief, zowel van jong als oud.
Hiske Kromdijk, Marcel van Schalkwijk, Arne ter Heide en Frank de Groot
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Kort Nieuws
In de School: Valentijn
Liefde is veel meer dan alleen handen vasthouden en zoenen. Het is ook houden van, graag bij iemand
zijn, blij worden als je de ander ziet. De Valentijnsactie in de Zwolse Thorbeckegemeenschap toont
aan dat deze dag zich uitstekend leent om een ander de vriendschap te verklaren.
,,De meeste rozen en lolly’s met kaartjes worden uitgedeeld aan vriendinnen. In veel minder gevallen
gaat er om iemand te laten blijken dat je verliefd op hem of haar bent”, zegt biologie-docent Gerjan
Petter. Hij is er trots op dat de leerlingenvereniging van Thorbecke er elk jaar in slaagt deze
Valentijnsactie te houden. ,,De rozen worden voor 75 cent ingekocht en voor 1 euro ver kocht. Dan
kan iemand zo’n roos kopen en met een kaartje erop laten bezorgen”.
Rood hoofd
De bezorging wordt gedaan door een tiental leerlingen uit verschillende klassen en variërend in
leeftijd van 13 tot 18 jaar. Hierbij wordt een ‘overvaltechniek’ gehanteerd. Na een klop op de deur
stapt de 13-jarige Iris van Gelderen uit Dalfsen kordaat een klas binnen. De docent stopt zijn les,
waarna Iris drie namen opleest en de rozen aan de gelukkigen uitdeelt. Hier en daar een rood hoofd,
toch wat ongemakkelijk om zo’n blijk van waardering in een volle klas te krijgen. Meer dan een ‘Ja
heel erg leuk!’, komt er als reactie dan meestal ook niet uit.
Jaloers?
Van de 1800 leerlingen van Thorbecke krijgen zo’n 335 op deze Valentijnsdag een roos of lolly. Geeft
dat nooit jaloerse blikken? Iris, die in de Valentijncommissie zit: ,, Nee hoor, de meeste mensen vinden
het niet erg dat ze niks krijgen.” Zelf heeft ze twee lolly’s van een vriendin gekregen. Bij de organisatie
van zo’n dag komt nog heel wat kijken: ,,Het is best wel lastig. Je moet het allemaal bestellen en
verkopen en genoeg inkopen. En roosters maken, zodat je iedereen op de dag zelf op de goede plek
kunt vinden
Leerlingenvereniging Onioth
https://youtu.be/ycSVFke5bVc
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Weg van school: Filosofie
Op 20 en 21 januari hebben Sophie Verheijen, Nynke Geertman en Margot Vermeiden uit 6A deel genomen aan de Nederlandse Filosofie Olympiade (NFO). De NFO wordt jaarlijks georganiseerd bij de
Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden, waar de deelnemers gedurende twee dagen een
programma met discussies en lezingen over uiteenlopende filosofische onderwerpen bijwonen. Het
hart van de Olympiade is de essaywedstrijd op zaterdagochtend, waarbij de deelnemers in drie uur
tijd een essay schrijven naar aanleiding van een ter plekke uitgereikt citaat.
Margot Vermeiden schreef een kritisch essay over
onze beeldcultuur aan de hand van een citaat uit het
filosofische werk 'On Photography' van Susan
Sontag. Ze behaalde hiermee de 14e plaats. Een hele
prestatie, aangezien er 80 leerlingen van 32 scholen
uit heel Nederland deelnamen.

Floris Velema, docent

Naast de school: Stadshagenrun, vervolg!

Afgelopen oktober hebben ongeveer 170 leerlingen uit Sportklas 2 meegedaan aan de vijf kilometer
Stadshagenrun. Naast het trainen voor de loop zelf, hebben de leerlingen ook voorlichting gekregen en geld
ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. In totaal was dit een bedrag van ruim 9.000 euro.
Achteraf konden leerlingen stemmen voor één van de drie specifieke projecten waar dit bijeen gelopen geld
aan besteedt kon worden. De meeste stemmen zijn gegaan naar het project waarin fundamenteel onderzoek
gedaan wordt naar DNA-eiwitten en ontstaan van hersenkanker bij kinderen.
Sportklascoördinatoren
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Samen met school
Demoavond Sportklas 1
Een volle tribune… 80 paar ogen kijken verwachtingsvol de gymzaal in. In spanning wacht iedereen af wat er
gaat komen. Onder de tribune klinkt zenuwachtig geroezemoes. Vanavond geven de 1e klas sportklasleerlingen een demo avond voor hun ouders. Ze zijn er klaar voor, maar spannend is het wel.
Drie maanden geleden zijn we gestart met de voorbereidingen voor deze avond. Er werd een gave dans
ingestudeerd onder de enthousiaste leiding van onze bovenbouw leerling, Chiara en Nicole. In de gymles werd
veel trampoline gesprongen en het lesgeven werd voorbereid, want ditmaal werden de rollen omgedraaid en
gingen de leerlingen hun ouders instrueren.
Op de avond zelf werd geopend met een dans. Blacklights en witte handschoentjes zorgden voor een waanzinnig effect en ondersteund door de belichting van ons eigen Onioth zag het er allemaal heel professioneel
uit.
Hierna moesten de ouders aan de bak. Onder leiding van hun kroost werd er eerst een warming-up gedaan en
daarna volgden 4 onderdelen: 10-bal, volleybal, estafette en trefbal. In fanatisme deden de ouders niets onder
voor de leerlingen. Integendeel… Vooral bij het potje trefbal waarbij ouders tegen leerlingen mochten, gingen
soms alle remmen los!
Na ruim een uur sporten was de koek wel op bij veel ouders en mochten ze met een drankje op de tribune bij
gaan komen, terwijl de leerlingen zich klaar maakten voor een spetterend slot: springturnen! De leerlingen
lieten hun mooiste sprongen zien over de kast en op het schuine vlak en als slot werden door een aantal
leerlingen nog salto’s en variaties daarop gesprongen. Onder een luid applaus werd de avond afgesloten en
kon iedereen moe, voldaan en soms een beetje stram weer naar huis.
Wat zullen ze allen lekker geslapen hebben…
Iris Murk, Edgar Conradie en Marnix Zuidberg, docenten LO
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In de school; Kurzweil update
De afgelopen jaren gebruikten een heel aantal dyslectische leerlingen de voorleessoftware Sprint op het
Thorbecke. Elke school binnen Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) had op dit terrein tot nu toe zelf de keus
óf en welke voorleessoftware er beschikbaar was binnen de school. Inmiddels heeft OOZ een
raamovereenkomst gesloten met Lexima. Lexima is het bedrijf waar de voorleessoftware Sprint en Kurzweil
te koop zijn. Deze raamovereenkomst houdt in dat er binnen alle scholen van OOZ de voorleessoftware
Kurzweil gebruikt gaat worden. Het grootste voordeel hiervan is dat alle leerlingen, ook leerlingen zonder
dyslexie, thuis kunnen inloggen op Kurzweil. Zij hoeven het programma niet meer zelf aan te schaffen.
Kurzweil kan breed ingezet worden, voor zowel voorlezen van boeken en toetsen als hulpmiddel bij toetsen.
We zijn als school hier erg blij mee!
Op school is mevrouw Blaauwhof, naast haar werkzaamheden als taal- en dyslexiespecialist, de coördinator
van dit traject. Inmiddels is zij met een klein groepje leerlingen begonnen met het thuisgebruik van Kurzweil.
Mocht uw zoon of dochter thuis gebruik willen maken van Kurzweil, dan mag u dit aanvragen bij mevrouw
Blaauwhof. In de loop van dit schooljaar wordt het gebruik van Kurzweil verder uitgebreid en zullen we de
software ook binnen de school gaan gebruiken. Tot nu toe werden de digitale Sprint en Kurzweil boeken
besteld bij Dedicon. Ieder besteld boek, dat slechts door één leerling gebruikt kon worden, kost €4,50. Al met
al lopen deze kosten ieder jaar op. Omdat wij jaarlijks een fors bedrag betalen voor het gebruik van Kurzweil
willen wij graag op deze kosten bezuinigen. Daarom willen wij een digitale bibliotheek opzetten van alle
schoolboeken. Alle schoolboeken moeten worden gescand. Dit is een behoorlijke klus en hiervoor worden
dan ook vrijwilligers gevraagd! Momenteel hebben twee vrijwilligers zich aangemeld, maar u zult begrijpen
dat wij met z’n drieën deze klus niet kunnen klaren. We willen graag voor de zomervakantie alle boeken van
de brugklas gescand hebben, zodat de nieuwe brugklassers hier direct gebruik van kunnen maken. Tevens
zullen wij proberen om ook al met klas 2 te starten. Na de zomervakantie gaan we verder met de andere
leerjaren. Mocht u zich willen aanmelden voor deze werkgroep neemt u dan contact op met mevrouw
Blaauwhof (m.blaauwhof@ooz.nl). Uw hulp is hard nodig en wordt dan ook zeer gewaardeerd door zowel
medewerkers als leerlingen van de Thorbecke!
Wij hopen dat we u voldoende geïnformeerd te hebben en uiteraard kunt u altijd bij ons terecht. Wij houden
u graag in de toekomst op de hoogte houden over verdere ontwikkelingen op het gebied van Kurzweil.

Voorlezen

Pagina 6 v an 7

Agenda
Leerlingenvereniging Onioth
Grote Avond 2017
Leerlingenvereniging Onioth van de Thorbecke
Scholengemeenschap uit Zwolle organiseert jaarlijks
haar Grote Avond in Odeon. Dit is een traditie van
inmiddels enkele tientallen jaren. Onioth is waarschijnlijk in ons land de oudste en misschien nog
steeds de grootste leerlingenvereniging in het voortgezet onderwijs. Leerlingen en docenten laten zich
op de Grote Avond van hun beste kant zien en wat
zijn er dan veel talenten! Het verbaast ons niets dat
er op de tv zoveel talentenshows zijn, want dat kan
eigenlijk al op de meeste scholen. Het geheim van de
Grote Avond van de TSG zit in de organisatie van de
avond, die geheel door leerlingen wordt verzorgd.
Van brugklassers tot en met eindexamenkandidaten
zijn ze achter de schermen druk om het geheel tot
een flitsend geheel te maken. Aan de avond gaan
maanden van voorbereiding vooraf. Het is elk jaar
weer een genot om de resultaten van dit alles vanuit
de zaal mee te maken.
Peter van Dam
Begeleider van Onioth

Leerlingen die belangstelling hebben om Oniother te
worden, kunnen altijd langs komen tijdens onze vergadering, die elke woensdag in de grote pauze
plaatsvindt in lokaal B13! Voor eventuele vragen kunt
u ons altijd bereiken via onioth-tsg@ooz.nl
Jorrit Boesveld, PR leerlingenvereniging Onioth
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Start SOVA en FRT klas 1
Excursie Westerbork klas 3H
CKV projectmiddag klas 4H
Generale repetitie Grote Avond m.m.v. Onioth
Vertrek skireis klas 2 (t/m 10-3)
Uiterste inleverdatum PWS klas 6A
Ouderrraad
Excursie Westerbork klas 3A
Mentorspreekmiddag/avond klas 1 en 2
MR vergadering
Excursie klas 2 MM
Mentorspreekmiddag/avond klas 1 en 2
Presentatie PWS 5H en 6A (5A verplicht aanwezig)
Vakkenpakketkeuze avond klas 2HA en 2A  3M
Grote Avond in Odeon
SSZ Basketbal
Grote Avond in Odeon
Start toetsweek bovenbouw (t/m 3-4)
Citotoets klas 3
Ouderraad
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Citotoets klas 1
Presentatieavond WON klas 1A en 2A
Citotoets klas 1
Inloopmiddag Z11 ouders klas 1 en 2
CKV projectmiddag klas 4A
Examentraining klas 4M
College carrousel klas 4A
Herkansingen klas 3M en 4M
SSZ Unihockey
Uitdelen rapporten klas 1
MEP
Start werkweek klas 3M (t/m 14-4)
Start examentraining klas 4M (t/m 18-4)
Presentatieavond WON klas 3A en 4A
Klankbordgroep dyslexie klas 2 en 3
Herkansen/inhalen klas 5H en 6A
Mentorcontactavond klas 3H, 3A en 4ª
Herkansen/inhalen klas 4H, 4A en 5A
Biologie examenmiddag klas 5H en 6A
Werkplaatsdag klas 4M BEVO
Intake sportklas
MR vergadering
Examentraining economie en M&O
Intake sportklas
Examentraining economie en M&O
Goede Vrijdag, leerlingen vrijdag
Tweede Paasdag
Start Bruggenproject klas 2HA en 2A (t/m 21-4)
Projectdag klas 3M
Vertrek Engeland Fast Lane klas 1 en 2 (t/m 21-4)
Excursie dierentuin klas 1HA en 1A
Examenvoorlichting klas 5H en 6ª
Citotoets klas 3M
Excursie dierentuin klas 1MH en 1M
Projectdag klas 3M
Mentorcontactmiddag klas 3M
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