
 

 
 
 

Verslag Klankbordgroep 
Dinsdag 5 juli 2016 16.00 uur 
 
Welkom 
Bij de klankborgroepbijeenkomst zijn de volgende ouders 
aanwezig: 
Th2: Ellen v.d. Einde, Otine van Erp 
Th3: Netty Vereijken & Gert-Jan Verberne 
Th4: Sandra Kusters 
Afwezig met afmelding: 
Helmi Wijnen, Vivian Verstappen, Iet v.d. Voort 

 
Doel klankbordgroep 
Het is de 3e klankbordbijeenkomst. Wij willen graag met 
ouders in contact zijn en blijven. Enerzijds om vanuit onze kant te informeren, 
anderzijds om signalen van ouders te ontvangen en hiermee aan de slag te kunnen. 
 
Terugblik audit 
Dit schooljaar is het Technasium van het Varendonck College geauditeerd. Dit is een 
kwaliteitscheck die wordt uitgevoerd door een externe partij, in samenwerking met 
een directielid en een technator van een andere Technasiumschool (buiten het eigen 
netwerk). We hebben hiervoor vragenlijsten uitgezet naar leerlingen, oud-leerlingen, 
ouders en opdrachtgevers. De respons was erg hoog, dank daarvoor! 
We zijn met uitzonderlijk mooie resultaten geslaagd voor deze audit. We hebben een 
gemoedelijke sfeer, goede begeleiding van leerlingen en warme contacten met alle 
partijen. Puntjes waaraan we zouden kunnen werken is o.a. het aanbieden van meer 
ICT opdrachten. Aangezien we hiervoor weinig expertise in huis hebben, zijn we 
momenteel is overleg met Fontys om te kijken of zij ons hierin kunnen ondersteunen.  

 
Terugblik schooljaar 

- Het was in schooljaar 2015-2016 voor het eerst mogelijk voor Atheneum 
leerlingen om O&O als extra vak te kiezen. We kunnen geen garanties bieden 
rondom het rooster voor leerlingen die het als extra vak kiezen. Ouders maken 
zich zorgen om de lessen die deze leerlingen zelfstandig moeten inhalen, 
omdat ze onder O&O vallen. Leerlingen zelf geven aan dat het wel te doen is. 
Ook in schooljaar 2016-2017 mogen de Atheneum leerlingen weer kiezen voor 
O&O als extra vak. 

- Dit schooljaar zijn we van 5 naar 4 periodes gegaan. Voor klas 2 en hoger is 
dit ideaal, omdat de projecten nu meer parallel lopen met het jaarrooster. Voor 
de brugklas heeft dit het gevolg dat de keuzeprojecten van de vh-klassen in 
periode 2 en 3 vallen (wat geen probleem is), maar de tweetalige klassen 
hebben het keuzeproject in periode 1 en 4. Dat betekent dat deze leerlingen 
pas 1 project hebben afgerond als zij voor O&O kunnen kiezen. Omdat O&O 
voor deze leerlingen een extra vak is, hebben we besloten dat deze leerlingen 
ook in de loop van periode 4 nog mogen kiezen. 



 

- Dit jaar hadden we een 40 minuten rooster op dinsdag. De klassen die O&O 
hadden op dinsdag, hadden hierdoor minder tijd voor het project. Komend 
schooljaar wordt het weer gewoon een 50 minuten rooster 
 

Terugblik presentatiemarkt 
Vandaag was de presentatiemarkt van th2 en th3. Omdat we vorig schooljaar de tip 
krijgen om cijfers niet publiekelijk op te lezen, hebben we alleen de best scorende 
groep van iedere klas bekend gemaakt. We hadden dit jaar een grotere groep 
leerlingen t.o.v. vorig jaar. Het is nu nog niet te druk in de aula. 

 
Vooruitblijk komend schooljaar 

-  Komend schooljaar hebben we voor het eerst een thv2 groep 
(technasiumleerlingen gemengd met vh-leerlingen). Dit heeft te maken met het 
feit dat we teveel aanmeldingen hebben om er 1 klas van te maken, maar te 
weinig voor 2 klassen. We hebben nu al 2 jaar ervaring met een thv3 groep. 
Doordat dit schooljaar de lessentabellen meer gelijk getrokken zijn, verliep dat 
dit jaar een stuk soepeler. We hopen dat dit voor thv2 ook geldt komend jaar. 
We monitoren het nauwlettend. 

- Daarnaast nemen we afscheid van Henk Peters (gaat met pensioen), Regar 
Knapen (gaat voor zichzelf beginnen) en Martine v.d. Zanden (gaat dichterbij 
huis werken). We verwelkomen in ons team: Erik v.d. Hoeven (nu 
afdelingsleider, volgend jaar docent O&O klas 2) en Bas Eeftink (nu stagiaire 
bouwkunde, volgend jaar docent O&O klas 3) 

 
Wat leeft er/Rondvraag 

- Klas 3 heeft een project met Heijmans gedraaid. Hiervoor was een wedstrijd 
georganiseerd voor de beste groepen van de scholen uit ons netwerk. 
Heijmans had dit bijzonder goed georganiseerd. We dragen de complimenten 
over aan Heijmans. We gaan nog even kijken of hier een certificaat o.i.d. van 
kan komen. 

- Er wordt een groot verschil ervaren tussen opdrachtgevers. In klas 2 hebben 
we dit jaar ook wel pech gehad met onvoorziene omstandigheden rondom de 
opdrachten. We hopen dat dit eenmalig was. 

- Er is dit jaar een grotere uitstroom van klas 3 naar klas 4 t.o.v. voorgaande 
jaren. Dit heeft al onze aandacht. We proberen te analyseren waar het door 
komt en wat wij kunnen doen om deze uitstroom voor komende jaren te 
reduceren 

- Ouders geven aan dat extra informatie welkom is. Waarschijnlijk zal er geen 
toezegging komen op een extra informatieavond, maar we gaan wel proberen 
om bij de periodieke updates over de projecten ook wat inhoudelijke informatie 
te verstrekken. Bijvoorbeeld over het gebruik van docentenlogboeken, het tot 
stand komen van proces- en productcijfers etc. 

- We bieden allerlei workshops aan voor leerlingen. Vraag is of het mogelijk is 
om ouders hierin te betrekken.  

 
Afsluiting  
Volgende klankbordgroep zal plaats vinden in de eerste helft van komend schooljaar. 
Alle ouders van Technasiumleerlingen ontvangen daar een uitnodiging voor via de 
mail. 


