
Verslag van de vergadering van de MR d.d. 23 november 2017 

Namens de leerlingen: Floor Reinders, Maaike Sonnemans, Wessel Versteegh en Jordy Wijn. 
Namens de ouders: Anita Donkers (voorzitter), Angela Leenders, Judith Bennenbroek en Judith 
Sonnemans. 
Namens het personeel: Judith van Beek, Giel Berkers, Antoine van Dinter, Sjoerd Heij, Carla van 
Heugten, Theo van der Putten, Vincent Spoorenberg en Antonie van Vugt. 
Namens het bevoegd gezag: Irma van Nieuwenhuijsen. 
Afwezig met bericht van verhindering: Paula Toonen. 
Genodigden: Sybe Kootstra en Pieter Verberne (tot 20.30 uur)  
Notulist: Liesette van Hoek. 
 
1. Opening en mededelingen  
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen welkom.  
 
2. Verslag vergadering MR 26 september 2017 en de besluitenlijst  
In de vorige vergadering is de leerlingenraad aan bod gekomen. Geconcludeerd is dat het 
Varendonck College deze niet heeft, maar dat het wel gewild is. Er zijn wel klankbordgroepen op 
beide locaties, maar zij vergaderen weinig.  
Er wordt een afspraak gepland met de rector en de leerlingen uit de MR om mee te denken over 
leerlingenparticipatie / leerlingenraad en klankbordgroepen.   
Er wordt gesproken over Bring your own device (BYOD) voor leerjaar 1 en 4 van de locatie Asten. Het 
stuk leek informatief, maar nu lijkt het al ingevoerd te zijn. In het Schoolplan staat dat het 
Varendonck College voornemens is BYOD in te voeren. De voorbereidingen zijn hiervoor nu in gang 
gezet door de schoolleiding en men is bezig met het schrijven van het invoeringsplan en tijdsplan. 
Ouders zijn in deze geen partij bij het opstellen van het plan, maar wel bij de financiering. Er wordt 
gevraagd de ouders van de leerlingen tijdig in te lichten, zodat zij er financieel rekening mee kunnen 
houden en wellicht al eerder een juiste aanschaf kunnen doen. De financieringsmogelijkheden 
worden momenteel onderzocht. Voor ouders die geen laptop kunnen betalen dient de school voor 
een oplossing te zorgen. Er kan soms ook een beroep worden gedaan op Stichting Leergeld.  
BYOD komt in januari of in het voorjaar terug op de beleidsagenda.  
In de gevolgde scholing is een andere manier van notuleren besproken. De voorzitter maakt hiervoor 
graag een afspraak met de notulist.  
Het aangepaste verslag en de besluitenlijst worden goedgekeurd.  
 
3. Begroting en perioderapportage 
De begroting wordt doorgesproken.  
Huisvesting Someren: aantal m2 op termijn terugbrengen. Mogelijk 1 gebouw afstoten. Er is een 
gesprek geweest met de gemeente Someren. Binnenkort is er een tweede afspraak.  
Met betrekking tot het personeel is er actief overleg over de regionale arbeidsmarkt met de scholen 
in Deurne en Helmond. Het doel van onze school is een streekschool met breed aanbod te blijven. 
Mogelijk met een ander onderwijsconcept. Dit wordt in beeld gebracht en gecommuniceerd met het 
voltallig personeel.  
Het Varendonck College ontvangt weinig subsidies. De directie gaat hierover in gesprek met andere 
scholen.  
De begroting is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van OMO, maar wel met de opmerking dat er 
een plan moet komen m.b.t. de bezuinigingen. 
 
4. Locatie- en afdelingsplannen 
De locatie- en afdelingsplannen komen niet meer in de PMR aan de orde. Er wordt aangegeven dat 
de nieuwe plannen geschreven zijn aan de hand van de 4 pijlers uit het Schoolplan en dat daar per 
team een ambitie aan toegekend is.  
Ambitie BK: doorlopende leerlijnen in combinatie met de keuze van leerlingen voor de juiste richting 
middels expeditieprogramma’s  
Ambitie MAVO: leerlingen doen examen in 7 vakken (zal niet voor alle leerlingen haalbaar zijn – 
diploma halen is het belangrijkste) 
Ambitie PrO: nieuwe leeromgeving 
Ambitie Techniek: BWI- en PIE-profielen 
Ambitie DP: leerling is zelf verantwoordelijk voor de leerroute die hij of zij kiest 



 
 
De nieuwe afdelingsplannen vigeren van 2017-2021 evenals het Schoolplan. Er wordt gekeken of 
deze t.z.t. herschreven worden of dat (tussentijds) bijstellen voldoende is. 
Er wordt gevraagd de presentaties over de afdelingsplannen die de afdelingsleiders aan het 
personeel hebben laten zien te delen met het personeel. 
 
5. Tussenstand vernieuwing VMBO 
De vernieuwing VMBO wordt besproken. Leerlingen vinden het fijn dat ze over profielen heen 
kunnen kiezen. Het is zaak nu te bekijken of het Varendonck College de juiste profielen aanbiedt.  
Leerjaar 1 en 3 volgen vanaf dit schooljaar het nieuwe lesprogramma. Leerjaar 1 en 2 zijn hierbij een 
oriëntatiefase. Halverwege leerjaar 2 moeten leerlingen de definitieve leerrichting kiezen. 
Maatschappijleer is bij de vernieuwing VMBO 1 lesuur geworden. Er wordt gekeken hoe het aanbod 
van dit vak verbeterd kan worden. Leerjaar 1 en 4 hebben nu dit vak. Men gaat proberen 
Maatschappijleer 1 en 2 en Maatschappijkunde te bundelen en te koppelen aan de pijlers in het 
Schoolplan.  
De vraag of een 50- of 60-minutenrooster het meest ideaal is kan nog niet beantwoord worden. Dit 
wordt per vakgroep anders ervaren.  
De stand van zaken van de lessentabel VMBO wordt geëvalueerd. Deze tabel is eerder vastgesteld in 
de MR. Momenteel worden de knelpunten opgelost. Het doel is dat de lessentabel VMBO in januari 
op de agenda van de MR komt.  
De leden van de MR ontvangen graag de stukken die ten grondslag liggen aan de lessentabel. 
 
6. Havo Kansklas 
Het stuk wordt besproken. Er zijn geen grote wijzigingen t.o.v. het huidige beleid. De leden van de 
MR stemmen in met het stuk Havo Kansklas. 
 
7. Rondvraag 
Het rooster voor de bovenbouwleerlingen in Asten lijkt meer tussenuren te hebben dan vorige 
periode. Dit kan te maken hebben met de pakketkeuze van de leerlingen. Gevraagd wordt dit door 
de roostermaker op papier te laten zetten, zodat men kan concluderen of het daadwerkelijk zo is. Er 
wordt ten alle tijden geroosterd vanuit de leerling. 
Er wordt aangegeven dat de roostermaker leerlingen die intekenen in de mediatheek voor KWT soms 
niet indeelt met als reden dat het vol is. Leerlingen kunnen echter wel voor deze uren inschrijven. De 
rector neemt dit op met de roostermaker. 
 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng. 
 
Liesette van Hoek 


