
 

 

 

 

 

 

Notulen klankbordvergadering 8 oktober 2015 
1. De klankbordgroep is op zoek naar nieuwe leden. Het zou fijn zijn als er ouders met 

leerlingen in TTO1 aan zouden sluiten. Er zal een mail gestuurd worden naar de ouders van 

de leerlingen in gy1 en at1.. 

2. De leerlingen in VW4 gaan verplicht het CAE-examen maken, voor leerlingen in VW6 is het 

optioneel. Op 2 december gaan zij voor het schriftelijke examen naar Eindhoven, vervoer 

wordt door school geregeld. De mondelingen zijn voor sommige leerlingen op 4 december en 

voor andere op 5 december. Leerlingen moeten zelf vervoer naar Eindhoven regelen.  

Er zijn vragen over de voorbereiding op het CAE-examen. Wordt het voorbereid en hoe 

wordt het voorbereid?  

3. Er is gesproken over de uitwisseling naar Spanje. Deze was erg goed bevallen maar er waren 

enkele aandachtpuntjes. Ook werd genoemd dat er meer reclame gemaakt had mogen 

worden, zoals foto’s op de site. Dit zou weer gebruikt kunnen worden voor de Open Dag. In 

april gaan wij naar Spanje.. 

4. Er is een nieuwe coördinator voor de internationale stage in leerjaar 5. Hij gaat een website 

maken waarop informatie te vinden zal zijn maar ook foto’s en verslagen van eerdere reizen. 

Op 5 april is er een voorlichtingsavond voor de ouders en de coördinator zal ook nog de 

klassen langs gaan met informatie. De ouders waren tevreden over de voorlichting in jaar 4 

over de stage. 

5. Er zal een TTO-nieuwsbrief komen met ‘luchtige’ informatie over TTO, denk aan 

uitwisselingen/leuke projecten/leuke klasopdrachten/etc. De nieuwsbrief is bedoeld voor 

ouders TTO en voor het personeel. Het is ook een idee om deze brief op de site te zetten 

zodat ook buitenstaanders kunnen zien wat er allemaal georganiseerd wordt op TTO 

Varendonck.  

6. De uitwisseling naar België met TTO2 komt eraan. Moeten deze leerlingen ook een lijst met 

kenmerken invullen zodat zij gematcht kunnen worden?  

7. W.v.t.t.k.:  

1. We gaan misschien Global Perspectives invoeren op school. Het kan zijn dat hierdoor de 

ouderbijdrage omhoog gaat. 

2. De woordenlijst van Frans is op dit moment Frans-Engels. Zou Frans-Nederlands ook een 

optie zijn?  


