
Samenvatting ouderraad vergadering 30 januari 2017 

Mededelingen directie 

 Het schoolplan is afgerond. Op 12 januari is dit plan gepresenteerd aan de stakeholders. Het 

schoolplan werd in de vorm van een kwartetspel gespeeld.  

 In Someren wordt er nagedacht over wat te doen met het teveel aan vierkante meters.  

 Voor de bouw in Asten zijn er vier architectenbureaus ingeschakeld. In maart is de 

architectenselectie. 

 
Werkgroep thema-avond 
Inmiddels heeft de evaluatie plaatsgevonden van de thema-avond: Puber (ge)Pest. Er zijn 59 reacties 
binnengekomen, bijna allemaal erg positief. Een paar kleine verbeterpuntjes nemen we mee naar de 
volgende thema-avond. 
De datum voor deze volgende thema-avond is al bekend. Deze wordt gehouden op donderdag 
9 november 2017. De spreekster, Aletta Smits, is al vastgelegd. Zij werkt op de Hogeschool in  
Utrecht. Het thema zal gaan over het puberbrein, hoe communiceer je met je puber. Mensen van de 
werkgroep zijn wezen kijken in Valkenswaard waar Aletta een presentatie gaf, en deze was zeer 
positief bevonden. Mocht er bij ons nog iets actueels spelen dan kan dit nog in de planning 
meegenomen worden. 
 
Doelstelling OR 
We hebben kort gebrainstormd over hoe we de OR vorm willen geven in de toekomst. We besluiten 

om een extra vergadering in te plannen om hierover te praten. 

Alcohol- en drugsbeleid 
Het beleid is ongewijzigd. Als er iets gebeurd zit de school er direct bovenop. De school geeft 
voorlichting aan de leerlingen. In deze regio is het moeilijk het alcoholgebruik terug te dringen.  
Aan de thema-avond is gevraagd om eventueel een extra avond te organiseren over alcohol en 
drugs, samen met de directie van school is besloten om dit niet te doen. Wel willen we meewerken 
aan het opzetten van een campagne die enkele jaren zal gaan lopen. Maar hoe dit vorm te geven is 
nog de vraag. We willen graag de ouders bereiken, en dit behoeft meer voorlichting over alcohol en 
drugs.  
 
TTO thema-avond 17 november 
Deze avond was georganiseerd om iedereen kennis te laten maken met het tweetalig onderwijs op 
onze school. Er was een goede sfeer. Leerlingen waren goed betrokken. En je werd goed 
geïnformeerd.  
 
Telefoongebruik leerlingen in klas 
De regel is telefoon uit en in de tas. Alleen op verzoek van de leraar mag je hem gebruiken. Het 
beleid is bekend bij de leerlingen.  
 
Rondvraag 
Er wordt gevraagd of de scholen- en beroepenmarkt op donderdag 26 januari in Someren niet naar 
voren geschoven moet worden. Veel Open Dagen zijn al geweest. Er wordt contact opgenomen met 
de organisatoren van deze markt. 
 


