Samenvatting vergadering ouderraad d.d.8 oktober 2018

Opening vergadering
Er sluiten drie nieuwe ouders aan, zij willen graag zitting nemen in de ouderraad. Er volgt
een korte voorstelronde.
Vergadering 5 juni 2018
Het invoeren van de laptops voor de 1e en 4e jaars in Asten is goed verlopen. Wel een
kanttekening voor wat betreft het introductieprogramma, dit liep door de invoering/uitleg niet
helemaal lekker. Er volgt nog een klankbordbijeenkomst met ouders om de invoering te
evalueren. De leerlingen worden goed gemonitord. Schooljaar 2019/2020 starten de nieuwe
1e en 4e jaars in Asten met het laptop programma zodat een schooljaar later iedereen met
laptops werkt.
Ingekomen stukken
E-mail van ouder ontvangen met een vraag over het galafeest in Someren. Ivm het grote
succes wordt gevraagd of er ook in Asten een gala-avond georganiseerd kan worden voor
de schoolverlaters.
Antwoord: De afsluiting in Asten heeft een andere opzet. Daar wordt een LSD-dag (Laatste
School Dag) georganiseerd waarbij de leerlingen de school als het ware overnemen. Deze
dag wordt afgesloten met een diner voor de leerlingen, een avondvullend programma met
zang, sketches, muziek, etc. De leerlingen ervaren ook dit als een erg leuke afsluiting van
hun middelbare schooltijd. Wanneer een galafeest in Asten echter ook wenselijk is dan moet
dit initiatief wel vanuit de leerlingen komen. Zij organiseren de afsluitende activiteit namelijk
(grotendeels) zelf. Uiteraard staat de school open voor aanpassingen/veranderingen in de
opzet.
E-mail van ouders ontvangen met een vraag/opmerking over de invulling van de KWT- uren.
Leerlingen in Asten hebben blijkbaar veel KWT-uren, maar deze uren worden (door de
ouders?) niet als zinvol ervaren. Wat is de bedoeling/het nut van deze uren? En kunnen ze
niet gebruikt worden voor bijv. examentraining/bijles?
Antwoord: het aantal KWT-uren wordt gepland volgens het beleid van de school. Deze uren
zijn bedoeld om leerlingen zelfstandig te leren werken om zo beter voorbereid te zijn voor
hun vervolgopleiding (waar grote zelfstandigheid verwacht wordt). Wanneer leerlingen
tijdens deze uren graag inhoudelijk op het vak in willen gaan (extra uitleg willen krijgen), dan
kunnen ze dit bij de aanwezige vakdocent aangeven. Het is niet zo dat KWT-uren als bijles
gezien mogen worden, het is onderdeel van het lesprogramma.
De uitleg over KWT-uren wordt meegenomen in de eerstvolgende nieuwsbrief van de
Ouderraad.

Mededelingen directie
● Verbouwing locatie Asten. Onlangs heeft er een presentatie plaatsgevonden,
speerpunten hieruit zijn:
- voorjaar 2019 aanbesteding
- meivakantie 2019 start bouw
- eind schooljaar 2021 gereed
- er wordt in 6 fases gebouwd
- mogelijk staf tijdelijk naar Someren
- huidige staf ruimtes en voorste (oudste) leslokalen worden op termijn
afgestoten. Tot die tijd worden deze ruimtes als “noodlokaal” gebruikt.
● Problemen met lesrooster. Door een systeemfout in Magister was de start van het
nieuwe schooljaar in Someren chaotisch. Roostermaker is hier na de zomervakantie
direct mee aan de slag gegaan, inmiddels is het probleem opgelost. Ouders hebben
hierover een brief ontvangen over de problemen, ook is e.e.a. toegelicht tijdens de
informatieavond.
Werkgroep thema-avond
Op donderdag 8 november staat de nieuwe thema-avond gepland. Het thema is “Je puber in
zijn kracht”, onderwerpen als groepsdruk, prestatiedruk, depressie komen hierbij aan bod.
Theatergroep Helder Theater werkt weer mee, zo ook experts uit de regio en het Centrum
voor Jeugd en Gezin.
Werkgroep Nieuwsbrief
De eerste nieuwsbrief van schooljaar 2018/2019 is verstuurd. De volgende nieuwsbrief
verschijnt voor de Kerstvakantie, in deze editie komen in elk geval de volgende onderwerpen
aan bod: - terugblik thema-avond
- KWT-uren
Brief blaastest
Er wordt een toelichting gegeven op de inhoud van de verstuurde brief. Doel was het
bespreekbaar maken van het probleem dat veel jongeren onder de 18 jaar alcohol drinken.
De grote media-aandacht was niet voorzien/verwacht, het heeft veel teweeg gebracht en de
discussie is op gang gebracht.
Ouderraad geeft aan het prettig te vinden als men vooraf op de hoogte wordt gebracht
wanneer dergelijke brieven de deur uit gaan.
Stand van zaken ouderbetrokkenheid 3.0
Voor de zomervakantie hebben er gesprekken plaatsgevonden met de afdelingsleiders van
locatie Asten en Someren. Er is samen gesproken over hoe de ouderbetrokkenheid kan
worden vergroot. De eerste tekenen waren zichtbaar tijdens de informatieavonden aan het
begin van het nieuwe schooljaar.
De leden van de ouderraad wordt gevraagd hun bevindingen over de vernieuwde invulling
van de informatieavond kenbaar te maken zodat e.e.a. kan worden geëvalueerd.

Rondvraag.

●

●

●

●

Tom: hoe verder om te gaan met de communicatiemogelijkheden vanuit school
(website/nieuwsbrief/magister/media)? Franca gaat informeren naar de status van de
nieuw te maken website. Ilona geeft aan dat het goed is om de nieuwsbrief later dit
schooljaar te evalueren.
Joost: gaan we snel genoeg met de ouderbetrokkenheid 3.0? Je moet de leraren en
afdelingsleiders mee hebben, we zijn van hen afhankelijk. Wellicht de ouders meer
betrekken bij de beroepenbeurs. Op het VMBO is deze avond 24 jan 2019 gepland.
Arnoud: gaat de school voor de ‘8 voor het Varendonck’? Of toch de ‘V van
Varendonck’? Het is de ‘V van Varendonck’ geworden (zie notulen 05 juni 2018, punt 4
nieuwsbrief)
Judith: vroeg zich af wat het nut was van de naamsticker na afloop van de infoavond.
Dit was haar niet duidelijk, heeft bij haar klas niemand gebruik van gemaakt. Judith
wordt gevraagd om haar ervaring terug te koppelen aan Ilona, zie punt
Ouderbetrokkenheid 3.0.

