
Samenvatting ouderraad vergadering 4 april 2016 

Opening vergadering 
Marjo verwelkomt ons nieuw directielid Paula Toonen. 

Tutorschap 
Het tutorschap bestaat uit leerlingbemiddeling en leerlingmentorschap.  
Leerlingbemiddeling is voor conflicten tussen leerlingen die als bemiddelaar of intermediair bij bv. 
pesten of ruzie voor de leerlingen optreedt. 
Leerlingmentor wordt door leerlingen uit de locatie Asten (klas 4+5+6) en Someren (3+4) uitgevoerd 
voor de 1e jaars leerlingen om deze te ondersteunen en begeleiden waar nodig. De leerling 
mentoren moeten solliciteren en krijgen na afloop periode (2 jaar) een certificaat. 
Het enthousiasme was erg groot afgelopen jaar want er moesten ‘speeddates’ en selecties 
plaatsvinden. Maximaal 16 leerling mentoren waren er nodig. Streven is om een ‘oude’ en een 
‘nieuwe’ leerling mentor naast elkaar te hebben. De coördinatie voor Asten wordt door mw. de Laat 
en in Someren door mw. van Kemenade uitgevoerd. 
 
Brainstormsessie ondersteuning brugklassers door ouders   
Geen enkele leerling krijgt vanuit school om praktische reden zijn proefwerk met uitwerkingen mee 
naar huis. Voor de ouders van de brugklassers is het best lastig om te weten waar meer aandacht 
voor het vak aan moet worden besteed en waar de ouders hun kind mee kunnen helpen. Het beleid 
vanuit school is dat de leerlingen steeds meer zelfredzaam zijn en ook vragen naar het proefwerk om 
dit in te zien en te bespreken om zo te weten waar de kennis ontbreekt. 
Verder kan voor individuele gevallen altijd contact worden opgenomen met de mentor. 
 
Mededelingen directie 

 Er wordt volop gewerkt aan de plannen voor de nieuwbouw van locatie Asten. 

 De directie wil een nieuw schoolplan voor de komende vier schooljaren voor beide locaties 
gaan opstellen. Iedere 4 jaar wordt een nieuw plan gemaakt waar de komende jaren de 
school naar toe werkt. Deze keer wil de directie meerdere stakeholders uitnodigen om te 
brainstormen welke koers het Varendonck College gaat varen. De inspiratiesessie staat voor 
20 juni van 17.00 tot 20.00 uur gepland. Hier wil de directie verschillende mensen voor 
uitnodigen zoals wethouders, bedrijven, ouders en leerlingen. Ongeveer 25-30 personen 
zullen tijdens deze bijeenkomst over de missie van het Varendonck College na gaan denken.   

 De reizen naar de grote steden worden anders ingevuld vanwege de dreigende 
terreuraanslagen. De reizen gaan door maar worden wel op een zo goed mogelijke en veilige 
manier ingevuld. 

 
Thema-avond 
De werkgroep heeft een datum vastgelegd en wel op 10 november. Het onderwerp gaat over pesten. 
Naast degene die wordt gepest wordt er ook gekeken naar hoe herken je een pestkop. Dit in 
samenwerking met theatergroep PlayBack en het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
 
Nieuwsbrief 
In de enquêtevraag vroegen we op welke manier wij als ouderraad het best kunnen communiceren 
met ouders. Het merendeel, nl. 86% wil middels de huidige nieuwsbrief op de hoogte gesteld 
worden, 13% via Facebook en 1% via Twitter. 
 
Rondvraag 
Arthur heeft het verzoek om in de mail/brieven vanuit het Varendonck College duidelijk te 
vermelden of het over locatie Asten of Someren gaat. De directie zal dit meenemen. 


