
Agenda Klankbordgroep 
Dinsdag 30 juni 2015 16.30 uur 
 
Welkom 
Bij de klankborgroepbijeenkomst zijn de volgende ouders 
aanwezig: 

 Helmi Wijnen ( Stan Wijnen thv3) 

 Viviane Verstappen ( Niels Verstappen Th2b) 

 Netty Vereijken ( Bas Verberne th2b) 

 Gert Verberne ( Bas Verberne th2b) 

 Sanne Verburg- van Kessel 

 Josine Görtzen 
 

Doel klankbordgroep 
Het Technasium op het Varendonck-College bestaat 9 jaar en 
in de afgelopen jaren hebben we veel informeel contact gehad met ouders. Door de 
groei van het Technasium is het belangrijk om ook de feedback vanuit ouders wat 
officiëler te regelen. 
 
Evaluatie presentatiemarkt 
Vandaag hebben de leerlingen  de Turkse pizza aan de opdrachtgevers van Pure 
Ingredients of het kunstwerk aan de opdrachtgevers van STRP gepresenteerd. De 
opdrachtgevers hebben op de markt het werk van de leerlingen beoordeeld en 
ouders hebben bij diverse kraampjes een Turkse pizza kunt proeven, de ontwerpen 
kunt bekijken. 
 
We horen graag wat de ouders van deze presentatievorm vinden: 

 Het is informeel, dat is voor een product zoals de pizza prima. 

 Niet iedereen presenteert serieus op het moment dat ze aan de beurt zijn 

 Meeste groepen geven netjes uitleg aan ouders die langs komen 

 Het is niet altijd duidelijk wat bij welk groepje hoort. Dit zou je kunnen oplossen 
door een tweede en een derdejaars groep in een kraampje te zetten of door 
een tentamenschot ertussen te zetten. 

 Het is ook fijn als je wat meer informatie hebt over de opdrachtgever. Een 
poster bij de ingang zou een goede optie zijn. 

 15.00-16.30 uur is lang, maar meeste ouders komen later of gaan eerder weer 
weg. 
 

Veranderingen komend schooljaar i.v.m. 4 periodes + Atheneum en O&O 

 Komend schooljaar gaan we van 5 naar 4 periodes. Voor de 
Technasiumklassen verandert er weinig. Zij werkten al met vier blokken. Enige 
verschil is dat ze voorheen geen punt hadden na de eerste periode en dat zal 
nu wel het geval zijn. 

 In de brugklas krijgen de TTO klassen het vak O&O in tijdvak 1 en 4 en de VH 
klassen in tijdvak 2 en 3. Op deze manier kan iedereen een goede keuze 
maken voor O&O als richting ( VH) of als extra vak ( TTO). 

 Vanaf komend schooljaar is het mogelijk dat ook de TTO atheneum leerlingen 
O&O als extra vak kiezen. 
 



Rondvraag 
Viviane: 
Op dit moment staat er informatie over lopende opdrachten op de website en in het 
Donckument. Het zou fijn zijn als de ouders van technasiumleerlingen meer 
informatie krijgt over de lopende  opdracht. De leerlingen vertellen thuis zo weinig.  
 We zullen kijken naar een vorm van update die naar ouders gemaild kan 

worden. 
 
Helmi: 
Bij de nieuwe versie van Magister kun je niet meer zien dat werk is ingeleverd en je 
kunt ook niet meer het ingeleverde werk bekijken als ouders. Met name het 
persoonlijke verslag van de leerling werd door ouders gelezen.  
 Kunnen deze twee zaken worden aangepast in de huidige Magister versie? 

 
Het is prettig als je van alle leerjaren ouders in de klankbordgroep hebt zitten. 
 Tijdens de informatieavonden aan het begin van het schooljaar zullen we dit 

zeker aangeven bij de ouders. 
 Via Mail ontvangen alle ouders van technasiumleerlingen een uitnodiging. 

 
Netty:  
In het afgelopen schooljaar hebben tweedejaars leerlingen twee keer een 
natuur/duurzaamheidsopdracht gehad. Leerlingen klagen dat het veel van hetzelfde 
was.  
 Het technasiumteam weet nooit van te voren wat de Top Award voor een 

onderwerp zal zijn. Dit jaar was dat toevalligerwijs twee keer duurzaamheid en 
energiezuinig. Gelukkig vinden de leerlingen de laatste opdracht van Pure 
Ingredients heel leuk 

 
Gert: 
Het is mogelijk om een bovenbouwgroep leerlingen een opdracht te laten doen bij 
Nedcar in Born. 
Helaas is op dit moment een excursie voor de Technasiumleerlingen niet mogelijk 
i.v.m. geheimhoudingsplicht. 
 
Afsluiting  
Volgende klankbordgroep zal plaats vinden eind oktober, alle ouders van 
Technasiumleerlingen ontvangen daar een uitnodiging voor via de mail. 
 
  



Datum Activiteit mensen 

30 juni   

   

   

 


