
 
 

 

 

 

 

 

Notulen Klankbordgroep dinsdag 19 juni 2018  

 

Welkom 
- Voorstelrondje 

Doelen klankbordgroep 
- Tijdens deze bijeenkomsten willen wij informeel samenzijn.  

We bespreken wat er leeft en wat er speelt, zowel binnen school als bij 
ouders/leerlingen. 

Terugblik  
- Presentatiemarkt: De presentatiemarkt werd door de ouders als leuk ervaren. Zo 

kunnen ouders op deze manier ook andere groepjes eens bekijken. Thuis merken de 
ouders dat de kinderen enthousiast zijn over deze opdracht/presentatiemarkt, dus dat 
is ook voor ouders prettig.  
Twee tips: (a) Bij de kraampjes was het soms lastig om het thema te ontdekken. 
Wellicht leerlingen de kraam beter leren inrichten. (b) Ook waren de door leerlingen 
geformuleerde eisen wel zichtbaar, maar de vertaalslag van de eisen richting het 
eindproduct bleef wat achter en/of onderbelicht.  

- Opdrachten dit schooljaar: Het schooljaar startte in leerjaar 2 met een opdracht van 
Klok & Peel rondom de pompoendagen. Sommige leerlingen hebben teveel 
tijd/energie gestoken in deze opdracht. Komend schooljaar valt de herfstvakantie wat 
gunstiger in combinatie met het project. 
De energieopdracht werd door de leerlingen als erg lastig ervaren en was veel werk. 
Over het algemeen geldt dat groepsindelingen erg bepalend kunnen zijn voor de 
uitkomst van een project.  

Vooruitblik  
- Nieuwe beoordelingssystematiek: Eens in de vier jaar wordt het Technasium van het 

Varendonck door een externe audit commissie beoordeeld om te kijken of we goed 
onderwijs leveren binnen onze Technasium afdeling. Er is recent een nieuwe 
beoordelingssystematiek geformuleerd. Deze zorgt ervoor dat enkel basiseisen 
moeten worden aangeleverd en daarnaast kiezen we onze eigen leerpunten. Deze 
staan in een tweejarenplan. 

- Werving en krimp: We zitten in een krimpregio. De prognose is dat er uiteindelijk 25% 
minder leerlingen zijn op ons dieptepunt. Komend schooljaar hebben we ook maar 
één tweede klas i.p.v. anderhalf. We hopen dat we één klas kunnen behouden. We 
onderzoeken of we zaken anders kunnen aanpakken om de opleiding betaalbaar te 
houden. We proberen in de buitengebieden te werven, maar zijn gebonden aan 
regels. 

- Laptops in leerjaar 1 en 4: 
De laptopkarren en pc’s in het Technasium lokaal blijven beschikbaar. Leerlingen van 
het Technasium zijn al gewend om digitaal te werken, dus voor hen veranderd er niet 
zoveel.  

Wat leeft er bij jullie? 
- Soms stoeien leerlingen met (inleveren op) Magister.  
- Printtegoed van Technasium leerlingen is snel op. 

Rondvraag 
- Geen vragen 

Afsluiting  


