Notulen vergadering Ouderraad Varendonck College
Datum
Locatie
Aanwezig

Afwezig
Kopie

Voorzitter
Notulist

27 november 2017
Varendonck College te ASTEN
Franci van der Mijden, Franca Thijssen, Marjan Groeneveld, Joost Römelingh,
Judith Sonnemans, Angelle van Houts. Ilona Timmermans (kwam later)
Namens school: Irma van Nieuwenhuijsen
Arthur Poot, Saskia Tulkens, Judith Bennenbroek
Irma van Nieuwenhuijsen, Paula Toonen, Katja Storm, Rolf Janssen,
Claus van Teeffelen, Ad Steenbakkers, Eveline Hommen, H. Moors, P. van Gils,
P. Verberne
Franci van der Mijden
Angelle van Houts

1. Opening van de vergadering door Franci om 19.40 uur.
Er schuiven drie nieuwe leden van de OR aan, dhr. Tom Strik (zoon in brugklas mavo kader),
dhr. Arno van Bemmelen (zoon brugklas atheneum) en mevr. Mireille Böhnen (zoon
havo/vwo 2e jaar). Alle leden stellen zich voor.
2. vergadering 9 oktober 2017
Verslag
De foto van Judith Sonnemans ontbreekt nog steeds op de website.
➢ Actielijst
Er wordt nog eens kritisch gekeken naar het programma Dubbelklik.
Het evt. pinnen bij de cateraar wordt nog vervolgt door Irma.
De laatste vergadering van de OR in leerjaar 2017/2018 is vastgesteld op 18 juni.
➢ Besluitenlijst
Geen wijzigingen.
➢ Samenvatting
Is goedgekeurd. Samenvattingen van de OR zijn bedoeld voor op de website en worden niet
meer gestuurd naar de leden van de OR en niet meer besproken in de vergadering.

3. Ingekomen stukken.
Vanuit de universiteit Utrecht is er een bericht gekomen voor een onderzoek. Zij willen
onderzoek doen naar kinderen van gescheiden ouders. Ze richten zich dan op de ouders met
o.a. vragen over gezinsrelaties na de scheiding en problemen op school. Dit verzoek zal
mogelijk opgenomen worden in de nieuwsbrief. Of in de komende of daaropvolgende editie.
4. Mededelingen.
➢ Algemeen
● Datum etentje op maandag 18 juni 2018.
● Locatie en tijd volgen tegen die tijd.
● Franca heeft aangegeven bereid te zijn het voorzitterschap op zich te nemen en is unaniem
aangenomen door de OR.
➢ Directie
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●

●
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Onderwijsontwikkelingen: VMBO Someren, gezien het aantal leerlingen per augustus worden
afdelingsleiders van 4 personen terug gebracht naar drie personen. Claus van Teefelen
(huidige afdelingsleider dienstverlening en producten) zal in de komende periode om zich
heen kijken voor een baan elders.
HAVO VWO Asten, het laptop-project zal van start gaan in leerjaar 1 en 4. Verder is er nog
verder ingegaan op de krimp, de nieuwbouw, en de werkpleinen.
Prodas heeft in overleg besloten om naast de school in Asten aan de Beatrixlaan een nieuwe
basisschool te gaan bouwen.
Een rondje kennismaking met het voortgezet onderwijs voor ouders van de groepen 7 en 8
van de basisschool heeft een goed gevolg gekregen. Er zijn 150 ouders in Someren
verwelkomd en 200 ouders in Asten.

➢ Werkgroep thema avond
Thema: Hoe overleef ik mijn puber. Het was een erg leuke avond, die als zeer positief is
ervaren. Ongeveer 350 mensen waren bij deze avond aanwezig.
Een tip: wanneer het wenselijk is dat ouders kunnen blijven, dan evt. drank klaar zetten?
➢ Werkgroep Nieuwsbrief
Ilona heeft gesprek gehad met Elzelien van het Varendonck College. Samen hebben zij een
nieuwe opzet voor de nieuwsbrief besproken die het Varendonck College voortaan zelf uit
gaat brengen. Hieronder de belangrijkste feiten:
●
●
●
●
●
●

De nieuwsbrief wordt 4 keer per jaar uitgebracht. Nov / januari / april / juli.
Wij krijgen een apart kopje in de nieuwsbrief waarin we ongeveer per keer 3 items willen
bespreken.
Ongeveer 6 weken voor het uitbrengen van de nieuwsbrief zit Ilona een uurtje samen met
Elzelien.
Vast item per nieuwsbrief is een stukje van de voorzitter waarin we beschrijven waar wij
mee bezig zijn en 2 tot 3 andere items die variëren.
Bij voorkeur stukjes met foto.
Over een jaar wordt er geëvalueerd.

Voor de nieuwsbrief van januari :
➔ Stukje voorzitter - Franci
➔ Onis OuderSupport
➔ KWT uren, hoe werkt dit – Judith Sonnemans

5. Stand van zaken ouderbetrokkenheid 3.0
Er heeft een succesvol gesprek plaatsgevonden tussen leden van de OR en de directie, in
grote lijnen hebben we dezelfde ideeën. Goed te zien dat bijv. de kennismakingsavond met
de ouders van het 1e jaars al aangepast is met een duidelijk doel. Kennismaken met elkaar en
de school. De directie heeft een “gereedschapskist” vragenlijst gekregen. Gevraagd is deze in
te vullen.
Er is een eerste analyse gemaakt n.a.v. de vragenlijst die ouders van schoolverlaters hebben
gekregen. Van de ongeveer 450 aangeschreven ouders hebben we 79 antwoorden gekregen,
dat is 17.5 %, waarvan 32 gerelateerd aan Asten en 47 aan Someren. 36 Ouders hebben
aangegeven dat we ze mogen benaderen indien gewenst. Joost en Franci zetten nog een
bedankmail op voor deze ouders.
De vragenlijst om feedback voor ouders van de brugklassers is inmiddels de deur uit.
(De nieuwe ouders in de OR worden middels een filmpje en gegevens verder geïnformeerd.)
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6. Rondvraag.
● Angelle: vraag gekregen of wij als ouders mee willen doen aan een behandeling bij de salon
en het restaurant. Angelle gaat dit verder uitwerken.
● Joost: heeft vragen over een TOM project, communicatie hierover komt nog
● Ilona: is aangesproken door ouders waarvan een kind van Mavo naar Kader gaat. Daar lijkt
veel minder structuur en rust te heersen. Uitleg van Irma zegt ons dat op Kader meer
praktijkvakken zijn. Ouders wordt gevraagd contact te houden met de mentor en
afdelingsleider wanneer ouders zich hierover zorgen blijven maken.
7. Sluiting.
Nieuwe leden zijn welkom… Franci sluit de vergadering om 21.25 uur.
De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 6 februari om 19.30 uur in Asten.
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Actielijst ouderraadvergadering 27 november 2017
d.d.
Actie
30-01-2017
extra vergadering over
ouderbetrokkenheid
30-01-2017
Samenvatting MR op website.

Wie
ouderraad
Judith S.

Gereed
Datum; ?
Locatie; ?
06 febr 2018

Besluitenlijst 27 november 2017.
2004/2007
De conceptnotulen worden binnen 14 dagen door de notulist/secretaris aan
de ouderraadleden, Irma van Nieuwenhuijsen en Paula Toonen gestuurd. De
goedgekeurde notulen worden aan de voltallige directie, teamleiders en
ouderraadleden verzonden.
De samenvatting wordt door de notulist/secretaris aan Elzelien Goossens
toegezonden. Zij zal ervoor zorgen dat deze op de website komt.
02-02-2004
“Onderwijsontwikkelingen” als een vast punt op de agenda.
17-05-2010
Waakzaamheid ten aanzien van alcohol- en drugsbeleid. Periodieke
agendering.
28-06-2011
Einde schooljaar wervingsbrief sturen aan ouders leerjaar 1.
28-06-2011
Tijd reserveren informatieavonden leerjaar 1 voor “praatje” over OR en MR.
22-09-2015
Herinvoering van de pauze tijdens OR-vergaderingen.

De vergaderingen starten steeds om 19.30 uur en vinden plaats in de
personeelskamer van locatie Asten of Someren.

Schooljaar 2017-2018:
Di. 6 februari in ASTEN
Ma. 9 april in SOMEREN
Di. 5 juni in ASTEN
Ma. 18 juni 2018 etentje
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