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Magister 
De melding in magister “contactgegevens controleren” blijft komen, ook al heb je “gegevens 
akkoord” gegeven. De link blijft maar 24 uur geldig. Wanneer mensen hier last van hebben kunnen zij 
zich wenden tot Julia van Gerwen, j.v.gerwen@varendonck.nl. 
 
Ingekomen stukken 
Wanneer op een feestje voor leerlingen ook de mentor aanwezig is dan wordt er geen alcohol 
getolereerd. Is er geen mentor aanwezig, maar wel een klas dan wordt het gezien als vriendenfeest 
en dan ligt de verantwoording niet bij school.  
 
Mededelingen directie  

 In Someren en Asten worden alle examenkandidaten gebeld met de mededeling of ze wel of 
niet geslaagd zijn.  

 Voor de bouw in Asten is het architectenbureau De Twee Snoeken als beste naar voren 
gekomen, deze heeft een praktisch inzicht en is “to the point”. Aan het einde van het jaar zal 
de tekening klaar zijn. 

 Eventueel zijn ruimtes multifunctioneel te verhuren. 
 
Werkgroep thema-avond 
De thema-avond wordt gehouden op donderdag 9 november 2017. De spreekster, Aletta Smits, is al 
vastgelegd. Het thema zal gaan over het puberbrein. Voor de zomervakantie zullen alle 
voorbereidingen klaar zijn. 
 
Onderwijsontwikkeling 
Voor Someren zullen er een aantal aanpassingen ingevoerd worden met ingang van het komend jaar 
voor leerjaar 1 en 3.  

 Praktijkonderwijs is er voor leerlingen met een IQ tussen de 60 en 80, zij werken aan 
burgerschap, wonen, werken en vrije tijd. Het is een aparte afdeling met huiskamers waarin 
zij in groepen stapsgewijs werken. Altijd met het welzijn van de kinderen bovenaan. 

 VMBO maken nu pas na 2 jaar een keuze voor welke richting zij willen. Voor de algemene 
vakken houden zij dezelfde mentor. Zes uur per week krijgen zij praktijkvakken, er wordt in 
modules gewerkt. Deze keuzevakken zullen elkaar wat overlappen. Hierdoor worden de 
leerlingen breed opgeleid. 

 MAVO blijft 7 vakken houden, waarvan 1 een praktijkvak is (technologie). 
 
In Asten gaan ze meer werken met werkpleinen. Voor het personeel zal dit even wennen zijn omdat 
ze dan ook “lesgeven” aan niet eigen leerlingen. In periode 4 worden daarom de KWT uren anders 
ingedeeld, hierdoor is er meer flexibiliteit ook voor de leerlingen. Deze kunnen dan overal gaan zitten 
en daar aan hun eigen vak werken. 
Ook digitaal lesgeven, waarbij de leerlingen aan een eigen laptop werken zal verder uitgewerkt 
worden. 
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