
Samenvatting ouderraad vergadering 11 oktober 2016 

Opening vergadering 
Franci heet de kandidaat-leden, Saskia Tulkens, Ilona Timmermans, Franca Thijssen en 

Judith Sonnemans van harte welkom. 

Ingekomen stukken 
Joost Römelingh vraagt waarom de nieuwsbrieven van de MR en OR niet terug te vinden zijn op de 
website. Deze staan er inmiddels wel op en zijn te vinden onder het kopje “voor ouders” en dan 
nieuwsbrieven.  
 
Website school 
Irma geeft aan dat ze niet helemaal tevreden is met de website van school. Afgesproken wordt een 
enquête te houden onder ouders waar de website nog op verbeterd kan worden. Deze antwoorden 
worden meegenomen in het overleg van de werkgroep communicatie.  
 
Mededelingen directie 

 De plannen voor de nieuwbouw in Asten zijn al zo ver dat de volgende stap is deze met 
architecten verder uit te werken. De start van de bouw is in 2017 en alles moet klaar zijn in 
2019. Het plan het gebouw te delen met Jong Nederland Asten gaat niet door i.v.m. ruimte 
tekort voor de opslag van de muziekafdeling.  

 Irma laat een fotosessie zien met het proces voor het nieuwe schoolplan. Dit nieuw 
schoolplan zal een leidraad zijn voor de komende 4 jaar waarin “de leerling centraal staat, de 
leerling in beeld is en de leerling de wereld dichtbij ervaart”. Presentatie van dit nieuw 
schoolplan aan het onderwijzend personeel is op 13 december. In januari volgt een 
presentatie aan leerlingen, ouders en andere belangstellenden. 

 
Werkgroep thema-avond 
Dit jaar is het thema: Puber (ge)pest. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met theatergroep 
Playback, Cindy Meuter (anti-pestcoördinator VDC) en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Deze avond 
is op 10 november van 19.30 tot 21.45 uur op het Varendonck College te Someren. 
 
Rondvraag 

 Yvonne: de melding “contactgegevens controleren” in magister verschijnt telkens opnieuw. 
Irma geeft aan dit door te geven aan de applicatiebeheerder. 

 Arthur: de 11 september nota, hoe wordt hierop ingespeeld. Irma geeft aan deze globaal 
gelezen te hebben maar wil eerst de plannen zien vanuit het kabinet over het onderwijs.  

 Marjan: fietsenstalling problematiek in Someren. In de eerste paar weken van school zijn al 
diverse bezoeken aan de fietsenmaker gebracht. Hoe wordt hier mee omgegaan? Te weinig 
ruimte? Fietsen niet netjes neergezet? Geen goede indeling? Er wordt aangegeven hierover 
contact op te nemen met Ted van de Meulenhof (facilitaire zaken) en te kijken hoe dit in 
goede banen te leiden. 

 Judith: geeft aan (Angelle haakt aan) dat 4 MAVO een erg rommelige start heeft gemaakt. Er 
zijn nieuwe klassenindelingen gemaakt waarbij de nodige leerlingen overgeplaatst zijn naar 
een andere klas, met een nieuwe mentor. De kennismaking verliep nog met de vorige 
mentor. Klassenfoto’s kloppen niet meer. Irma erkent de vervelende opstart en geeft aan 
deze opmerkingen door te geven aan dhr. P. Verberne (coördinator MAVO). 

 Judith: geeft aan dat er onduidelijkheid is over de reis naar Spanje voor VMBO leerlingen. 
Hieruit komt een signaal naar boven dat de leerlingen zich achtergesteld voelen t.o.v. de 
leerlingen in Asten. Irma geeft aan dat het haar aandacht heeft. 
 


