
Samenvatting ouderraad vergadering 9 november 2015 

Mededelingen 

 Collega Han van den Wildenberg is overleden. Op 9 november is afscheid van hem genomen. 
Op woensdag 11 november is er een herdenkingsbijeenkomst op school geweest voor 
leerlingen en ouders. 

 Op 1 februari 2016 gaat Peter Tijs, na een periode van 9 jaar, onze school verlaten. Hij wordt 
lid van het College van Bestuur van de SKPO in Eindhoven. SKPO staat voor Stichting voor 
Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs. Zijn afscheid is gepland op 28 januari 2016. 

 Op 22 oktober hebben groep 8 leerlingen een kennismakings(les)dag gehad. Deze lesdag is 
eerder in het schooljaar ingebracht om deze groep alvast kennis te laten maken met onze 
school. Dit komt in de plaats van de minilesjes die voorheen werden gegeven. 

 Het beleid van school is dat de mentoren klassenlijsten beschikbaar stellen. 

 Het VMBO gaat een eigen beroepenavond organiseren naar voorbeeld van VWO/HAVO. 
Deze avond is bedoeld voor leerlingen van leerjaar 3 en 4 Basis, Kader en Mavo en zal 
plaatsvinden op woensdagavond 9 december. 

 Verbouwing Asten: hiervoor is inmiddels een 1e stuurgroep vergadering geweest. Nu wordt 
er met een bureau uitgezocht hoe er gebouwd gaat worden. Dit met het oog op krimp van 
leerlingen. 

 
Thema-avond 
Dit jaar was het thema: Seks? Alcohol? Drugs? Mijn kind doet daar niet aan....toch?  
Door de vele media aandacht en lokale gebeurtenissen was de avond druk bezocht. Met 360 
bezoekers een zeer geslaagde avond. Dit jaar is er voor het eerst een directe samenwerking met het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geweest. Deze samenwerking zal volgend jaar voortgezet 
worden. CJG gaan op 20 januari a.s. nog verder op dit thema in. 
 
Drugspreventie, hoe gaat school hiermee om? 
Op alle mogelijke manieren. Denk aan projecten voor de leerlingen met kennis en informatie in het 
lespakket door bijv. Sense en Novadic Kentron. Contacten met buurtbrigadier. 
Maar het blijft een regionaal probleem. Het is bijna niet onder controle te krijgen. Bestrijden van 
drugs kan alleen in samenwerking met ouders.  
 
Stand van zaken rekentoets 
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs maken de rekentoets als onderdeel van het eindexamen. 
Alleen voor leerlingen op het VWO telt het resultaat van de rekentoets vanaf schooljaar 2015-2016 
mee voor het behalen van het diploma. Voor HAVO wordt het resultaat van de rekentoets wel 
vermeld op de cijferlijst, maar telt het voorlopig nog niet mee voor het behalen van een diploma. 
Ouders en leerlingen van 4/5 HAVO en 5/6 VWO zijn middels een e-mail op de hoogte gesteld. 
 
 


