Notulen klankbordvergadering 14 januari 2016
1. De leerlingen die geslaagd zijn voor Cambridge zouden op de Varendoncksite gefeliciteerd
moeten worden. Dit is goede PR.
2. Reis Waver is geannuleerd. De stekker had er eerder uitgetrokken mogen worden, het was al
eerder duidelijk dat er problemen waren. Ook had de communicatie met leerlingen beter
gekund. Nu was er veel focus op de terreurdreiging, dit maakt de leerlingen wellicht
angstiger dan nodig. Ook zou er dit jaar een alternatief voor leerlingen georganiseerd mogen
worden. Ze hebben de reis naar York maar ze zijn toch een reis kwijtgeraakt. Misschien een
dag organiseren.
3. Klankbordgroep biedt aan om te helpen met internationale stage. Ook zou er een evaluatie
over de stage mogen komen, voor zowel ouders als leerlingen. Bovendien zouden leerlingen
die al geweest zijn een lijst met tips kunnen maken voor leerlingen in lagere jaren. Hier
zouden dingen op kunnen staan waar leerlingen tegen aan zijn gelopen. Een ander probleem
met de internationale stages is dat er op dit moment leerlingen zijn waarvan de
stageplannen nog steeds onduidelijk zijn. Zou er een deadline moeten komen voor het
inleveren van je stageplan. Een andere vraag is of een leerling het IB-diploma krijgt als zij
geen internationale stage heeft gevolgd omdat dit deel is van het programma.
4. Rondvraag:
a) Hoe staat het met de pilot van Cambridge Engels. Op dit moment is de eerste groep
reguliere leerlingen begonnen met extra lessen ter voorbereiding op het CAE-examen.
Annalies Morris verzorgt deze lessen. Het is de bedoeling dat deze leerlingen in het
vierde schooljaar samen met de TTO-leerlingen op examen gaan.
b) Deze examenweek heeft het VWO het erg druk. Zij hebben IB-mondelingen, Nederlands
mondelingen en nog al hun andere vakken. Is deze schoolexamenweek niet te vol
gestopt? Waarom is hier voor gekozen?
c) Is er al geëvalueerd met AIM? Er is nog onduidelijkheid over de methode omdat deze
verschilt van de vorige methode en ook anders is dan de methode bij de andere
moderne vreemde talen.
d) TTO zou meer aan PR moeten doen. Nu er een nieuwe PR-medewerkster is, zijn er weer
nieuwe mogelijkheden. Ook is het wellicht een idee dat de klankbordgroep zelf de site
bijhoudt.

De volgende vergadering is op donderdag 17 maart.

