Notulen klankbordvergadering 9 juni 2016
1. Dit jaar is voor het eerst het Shakespeare Project uitgevoerd in de tweede klas. Er is een
enquête afgenomen en hieruit blijkt dat de overgrote meerderheid het project erg leuk
vond. Het project was bedoeld als vervanging voor de uitwisseling naar België. Zo wordt
het door leerlingen echt niet ervaren.
2. We hebben kort de reizen uit de onderbouw geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de reizen in
leerjaar 1 en 2 op rolletjes lopen. Ook de uitwisseling in de derde klas is een succes.
Echter, vanaf volgend jaar willen we binnen het thema Nature & Technology gaan
werken.
3. De presentaties in leerjaar 2 en 3 mogen in een ander jasje gegoten worden. De
derdejaars leerlingen zullen hun ervaringen over de uitwisseling presenteren aan de
tweedejaars. Voor TTO2 moet nog besloten worden op welke manier de presentaties
volgend jaar aangepakt gaan worden. Dit zal besproken worden in de vergadering van
het TTO-team.
4. Voor het eerst de postersessie voor de buitenlandstage gehouden. Dit was voor zowel de
leerlingen uit v5 en v4 een groot succes. De leerlingen uit v5 konden hun ervaringen
delen en de leerlingen uit v4 konden zich vast oriënteren op hun stage. Er waren ook
prijzen te verdienen. Enkele docenten en leerlingen fungeerden als juryleden. Een idee is
om foto’s te maken van de beste posters en deze op de site te zetten. Zo kunnen ook
andere mensen de posters bewonderen.
5. Rondvraag:
1. Het laatste essay van IB in leerjaar 4 telt 8 keer mee en de luistertoets is
geschrapt. Waarom is hiervoor gekozen? Dit zal besproken worden met de IBdocent.
2. Een lid van de klankbordgroep heeft nog tips voor de Cambridge Examens. Dit zal
doorgestuurd worden naar de desbetreffende docent.
3. De Aardrijkskunde-excursie van v5 naar Zuid-Limburg was goed bevallen. De
vraag is welk idee achter deze excursie stak. Het is deel van het
examenonderdeel ‘Nederlands Landschap’.
4. Hoe ziet het Varendonck College de toekomst van TTO? Het idee is om in de
nabije toekomst een TTO-havo te starten. Dit idee zit echter nu nog in de
oriënteerde fase.

