
 

Samenvatting ouderraad vergadering 29 november 2016 

MatchMentor 
Silvia Bouwmans van Onis Welzijn Asten-Someren komt vertellen over het project MatchMentor. 
Vrijwilligers ondersteunen jongeren van 10 t/m 17 jaar voor een bepaalde periode bij een vraag op 

het gebied van school, vrije tijd en thuis. Mentoring blijkt een succesvol middel om jongeren te 

helpen bij hun ondersteuningsvragen. Jongeren zijn geneigd meer aan te nemen van een rolmodel, 

ervaringsdeskundige en iemand die naast hen staat. Samen worden doelen geformuleerd en in 

overleg wordt de weg uitgestippeld hoe dit doel te bereiken. Het Varendonck College is goed op de 

hoogte van het project. Het zorgteam, de afdelingsleiders en mentoren zijn hiermee bekend. 

Ingekomen stukken 
De organisatie van de Open Dag 2017 vraagt of wij op 5 februari aanwezig willen zijn om ouders te 
enthousiasmeren voor deelname aan de ouderraad. Hier zien we van af. Nieuwe leerlingen met hun 
ouders komen met het doel om een passende school te zoeken. Wij maken wel graag gebruik van de 
mogelijkheid om bij de 1e informatieavond uitleg te geven over de ouderraad en onze activiteiten.  
 
Mededelingen directie 

 In februari komt de inspectie van het ministerie van onderwijs. Dit is een aangekondigde 
themagerichte inspectie. Thema: opbrengstgericht werken voor het beroepsonderwijs. 

 Van 23 t/m 26 november zijn de afdelingsleiders en directie op teambuilding geweest naar 

Finland om daar o.a. de onderwijsstructuren te ervaren. Het mooiste om daar te ervaren 

was: minder controle en meer vertrouwen, geeft veel minder stress. 

 De presentatie van het nieuw schoolplan aan het onderwijzend personeel was op 13 

december. Op 12 januari volgt een presentatie aan leerlingen, ouders en andere 

belangstellenden. 

Werkgroep thema-avond 
Dit jaar was het thema: Puber (ge)Pest. Deze avond was drukbezocht en was heel goed 
georganiseerd. Theatergroep Playback was erg goed in het spel, en in het contact met de zaal. Er 
werd veel gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot napraten.  
Met recht een activiteit waar de werkgroep thema-avond en school trots op mogen zijn. 
 
Rondvraag 
Marjan: mavo 3 heeft nu geen natuurkundelessen i.v.m. operatie van de leraar. Er is daardoor onrust 
bij de leerlingen en ouders: wel/geen les of invaller, wel/geen toets. 
De directie geeft als antwoord dat dit de aandacht heeft van de school en dat ze zoveel als mogelijk 
de lessen door willen laten gaan door andere leerkrachten. Helaas lukt dat niet altijd, door tekort aan 
leerkrachten. Bij het maken van deze samenvatting is inmiddels bekend dat er een structurele 
oplossing is gevonden voor de lessen natuurkunde.  
 


