
 

Samenvatting vergadering ouderraad d.d.11 februari 2019 

 

 

Opening vergadering 

Franca opent de vergadering met de mededeling dat Judith afscheid neemt van de OR. Ze 
blijft wel lid van de MR en de OPR. Judith blijft wel graag de notulen van de OR ontvangen, 
waarmee we lijn houden met de MR. Verzoek om mededelingen en notulen van de MR en 
OR met elkaar uit te wisselen, daar waar mogelijk is.  
Angelle geeft aan dat zij aan het einde van dit schooljaar stopt als lid van de OR. Hierdoor 
ontstaat er een vacature voor notulist. Franca vraagt iedereen na te denken over de invulling 
van deze vacature.  
 

 

Vergadering 17 december 2018 

Gabby heeft contact gehad met de OR van het Peelland College/Huub van Doorne/Alfrink 
en OR van het Willibrord Gymnasium in Deurne. Het idee is om ideeën uit te wisselen, waar 
houden zij zich mee bezig, etc. Half maart hebben zij weer een vergadering, Gabby houdt 
ons op de hoogte. 
  
> Verslag: geen wijzigingen 
> Actielijst: geen bijzonderheden 
> Besluitenlijst: geen wijzigingen 
> Samenvatting: goedgekeurd 
 
 

Ingekomen stukken 

> E-mail van een ouder ontvangen. Deze is al door school opgepakt, men gaat in gesprek. 
We kunnen hier als OR niets in betekenen.  
> E-mail van Ad Steenbakkers (afd. leider) ontvangen. Zijn vraag is in hoeverre het van 
belang is dat personeel van Asten EN Someren zitting hebben in een werkgroep. Dit ivm de 
werkdruk ook bij leerkrachten en afdelingsleiders. 
 

  

Mededelingen directie 

● Het definitief ontwerp voor de verbouwing in Asten is bijna klaar, de laatste 

aanpassingen worden verwerkt. Tijdens de zomervakantie zal een de eerste fase 

starten.  

● Laptop/ ICT project: Er is een klankbordgroep bijeen geweest. In het 1e leerjaar is het 

project goed ontvangen. 90% van de leerlingen hebben een laptop aangeschaft. Ouders 

geven wel aan dat leerlingen fysieke klachten zouden hebben, maar dat kan ook komen 

door thuisgebruik. In het 4e jaar werkt het net wat minder goed, dit komt door niet de 

juiste inzet in de klas (les docent).  

● In Someren is het Varendonck College in overleg over een IHP (Intergraal 

Huisvestigingsplan) om de huisvesting van Kanaalstraat 12 en 14 samen te laten gaan 

in 2020. Er moet met name voor de praktijkruimtes ruimte gemaakt worden.   



 

● Open dag: ivm ouderbetrokkenheid is de wens om de volgende keer meer ouders 

(vanuit ouderraad) aanwezig te laten zijn tijdens de open dag. Verzoek van OR om wel 

met een duidelijke plan/doel aanwezig te zijn (wat te doen/promoten) en tijdig de datum 

door te geven. Ook is het goed om meer aandacht te schenken aan het werken met 

laptop, dit werd dit jaar niet aangekaart. De ontvangst was leuk opgezet. Nu afwachten 

tot half maart hoeveel aanmeldingen er volgen.  

 

 

 

Stand van zaken ouderbetrokkenheid 3.0 

Wat is de infrastructuur van de OR? Zien we de OR bijvoorbeeld als intermediair om per 

onderwerp een aanspreekpunt/klankbord te zijn waarbij de OR op zoek gaat naar ouders 

met kennis van het onderwerp? Bijvoorbeeld bij ICT, de thema-avond, beroepenmarkt, etc. 

Ook kan de OR gezien worden als ambassadeur van het Varendonck College. 

 

 

Rondvraag. 

● Arnoud: KWT lesmethode Frans, wordt anders gegeven in de lessen HAVO en TTO 

Atheneum. De leerlingen zitten tijdens KWT wel bij elkaar. Irma: afd. leider of 

vakdocent vragen naar de uitleg. 

● Arnoud: er wordt met scheve ogen gekeken naar de reisjes/extra’s voor TTO-

leerlingen. Irma: dit zijn verplichtingen binnen het TTO programma, daarvoor betalen 

deze ouders ook extra. 

  


