Notulen klankbordvergadering 21 maart
Tijd: 15.30 – 16.45 uur
Locatie: lokaal 11 Varendonck College Asten
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Boom Chicago Workshop jaar 3:
o Improvisatieworkshop:
 Leren communiceren op een effectieve manier.
o Leerlingen vonden het leuk om te doen, maar het doel was niet voor iedereen
duidelijk.
o Eerste keer, aangeboden door eerdere samenwerking.
o Evaluatie om te kijken of het een meerwaarde voor ons programma heeft.
Trip Assignment Amsterdam jaar 4
o Opdracht die leerlingen krijgen, vullen zelf de dag in met activiteiten die
internationaal georiënteerd zijn en educatieve waarde hebben, en natuurlijk (Ieper
WW1 museum aansluitend bij programma IB).
o Dit jaar naar Amsterdam: rondleiding op universiteit en naar Artis.
o Eigenlijk afgelopen dinsdag maar programma op universiteit kon niet op tijd geregeld
worden, zij konden geen student(en) regelen om een rondleiding te verzorgen.
o Daarom op laatste moment geannuleerd en verzet naar later dit jaar, datum nog vast
te stellen.
Cambridge Examen jaar 4
o Vorige week woensdag en afgelopen zaterdag
o Leerlingen vonden het redelijk, soms wel lastig.
o Wel gehad zoals verwacht, zoals we tijdens de lessen voorbereid hebben. Leerlingen
gaven aan dat de tijd tussen de voorbereiding en het examen lang was. Hierdoor zijn
misschien wat dingen weggezakt.
o Geluid is opgevangen dat op andere scholen wordt gewerkt met het aanleren van
standaardzinnen, als een soort trucje om het examen te laten halen.
o Leerlingen doen het examen in het voorjaar van leerjaar 4 omdat wij het idee
hebben dat ze er dan klaar voor zijn.
o Uitslag komt later dit schooljaar.
IB-examens jaar 6
o Dit schooljaar op donderdag 16 mei in de ochtend en zaterdag 18 mei in de ochtend.
o Voorgaande jaren ook ooit in de meivakantie .
o Viel nu gelijktijdig met eindexamens (eigenlijk op donderdagmiddag en vrijdag), dus
landelijk verzet.
o Leerlingen hebben formulier moeten tekenen dat ze op donderdag in quarantaine
worden gehouden tot begin van de middag, en vrijdag zijn ouders verantwoordelijk.
o Alternatieven voor IB worden bekeken, ook vanuit Nuffic, omdat dit veel gedoe
oplevert.
IB-uitreiking jaar 6
o Morgenavond, voorafgaand aan de terugkomavond voor examenleerlingen van vorig
schooljaar.
o 29 leerlingen (iedereen geslaagd).
o Overzicht van jaren op school met focus op tto en IB.
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Brexit
o Verschillende ouders van leerlingen uit de onderbouw maken zich zorgen over de
Brexit en de gevolgen voor de tto-reizen. Moeten ouders een paspoort voor hun kind
aanschaffen? Het is vooral onduidelijkheid bij ouders.
o Bij geen Brexit-deal mag je tot 2021 nog met identiteitsbewijs reizen. Daarna moet je
een paspoort hebben. Dit meldt de reisorganisatie.
o Het is niet meer toegestaan om alleen een leerlingenlijst te hebben. Elke leerling
moet een eigen identiteitsbewijs bij zich hebben.
o Op het moment bij de grensovergang wordt elke leerling al gecontroleerd, dus de
vraag is in hoeverre de situatie echt gaat veranderen.
o Het is natuurlijk niet te voorspellen wat de precieze regels gaan zijn.
o In de klassen nog een keer herhalen, of per mail naar de leerlingen/ouders, dat het
voor nu nog geen gevolgen heeft.
Rondvraag:
o Hoe zit het met de aanmeldingen voor tto voor komend schooljaar?
 De aanmelding valt tegen, maar de precieze aantallen zijn nog niet bekend.
 Er gaat onderzocht worden wat de redenen zijn.
 Leerlingen durven breder te kijken dan alleen de school die het meest
dichtbij is, zijn gerichter aan het kijken naar soorten scholen en typen
onderwijs.
 Kwaliteit, gevoel van de leerling en naam zijn belangrijk.
 In hoeverre ben je nog een streekschool? Richt je verder dan alleen je streek.
 Basisscholen zijn in de afgelopen jaren verdwenen, sportclubs krijgen minder
aanmeldingen.
 PR is belangrijk. Laat zien wat je als school doet op sociale media. Wees
proactief! Welke activiteiten zijn aanstaande en geweest? Gebruik naast de
website alle sociale media, en blijf actief en constant gebeurtenissen posten.
o Derdejaars naar Menorca.
 Moeten ouders kinderen in Keulen weer ophalen?
Dit is niet het geval. Een bus is geregeld om ze op te halen. Fijn dat dit
geregeld is!

Laatste bijeenkomst dit schooljaar: donderdag 6 juni, 15.30 – 16.30.

