Nieuwsbrief van ouders voor ouders
Jaargang 2015-2016, Nr. 2

Beste ouders,
De carnaval is net achter de rug en dat betekent dat de lente in zicht
komt. We mogen niet mopperen en hebben ondanks de vele regen ook al
enkele mooie dagen gehad. Ook dit jaar hebben we weer een zachte en
vooral natte winter gehad. De dagen worden alweer langer en je ziet dan
ook weer dat men actief wordt en naar buiten gaat. Als dat gebeurt dan is
het echt lente. Eindelijk!!!

BELANGRIJKE DATA
OR Vergadering
 4 april te Asten
MR Vergadering
 22 maart te Asten

Ook het schooljaar is alweer halverwege. De tijd vliegt en over een kleine
vijf maanden is het schooljaar alweer ten einde. Zijn de examens geweest en hebben de geslaagden de
keuze gemaakt voor hun eventuele vervolgopleiding, de profielen zijn gekozen etc. Zover kijken we nog
niet vooruit maar kijken naar datgene wat er nu gebeurt op school.
Op de locatie in Someren heeft in december een rolmodellen avond plaatsgevonden. Hierover verderop in
deze nieuwsbrief meer. Ook hebben in februari in Someren en Asten de open dagen plaats gevonden.
Op donderdag 28 januari hebben we afscheid genomen van Peter Tijs als lid van het directieteam. Tijdens
deze bijeenkomst is de ‘volgspot’ op hem gericht en is er teruggekeken op de jaren dat hij bij het
Varendonck heeft gewerkt. Vanuit de ouderraad willen wij hem nogmaals bedanken voor zijn inzet voor de
school maar ook zijn positieve en transparante communicatie met de ouderraad. Wij wensen hem veel
succes toe in zijn functie als lid van de Raad van Bestuur bij het SKPO in Eindhoven.
Passend onderwijs is een onderwerp wat steeds weer terug komt. In deze brief kijkt een ouder terug op
haar zoektocht naar passend onderwijs voor haar zoon en hoe het Varendonck haar hierin heeft
ondersteund.
Zoals je hebt kunnen lezen komen in deze nieuwsbrief een aantal actuele onderwerpen aan de orde.
Natuurlijk ontbreken ook de vaste rubrieken niet.
Wij wensen u veel leesplezier toe.

OR-vergadering van 26 januari 2016
Hier kunt u een samenvatting lezen van de OR vergadering gehouden op 26 januari jl. <lees meer>

Passend onderwijs op het Varendonck College
Opzoek gaan naar de juiste school voor zijn/haar kind, is voor iedere ouder al een hele puzzel. <lees meer>

Afscheid Peter Tijs
Op donderdag 28 januari heb ik, na bijna 9 jaar als directeur aan het Varendonck-College te hebben mogen
werken, afscheid mogen nemen van de school die mij na aan het hart ligt. <lees meer>

Scholen- en beroepenmarkt VMBO
Op donderdag 14 januari was het weer zover. De jaarlijkse scholen- en beroepenmarkt op het VMBO en
praktijkonderwijs werd zeer goed bezocht en ontvangen. <lees meer>

Wist u dat...
-

-

De mobile telefoon ook gebruikt wordt om de antwoorden van het huiswerk door te geven, maar dat
de leerlingen daar niets van leren en een aantal weken later alsnog hun kennis wordt getest in een SO
of proefwerk.
Er leerlingen bij zijn die twee telefoons meenemen naar school, 1 om in te leveren en de andere om
met elkaar te appen, wellicht over antwoorden
Een telefoon in de broekzak van de leerling wel of niet gebruikt bij een tentamen standaard een 1
oplevert.
De mentor het 1e aanspreekpunt is voor uw kind, maak daar indien nodig ook gebruik van.
De uitkomsten van onze vorige enquête over drugs en alcohol zijn overgedragen aan de directie.
Op de mobiele telefoon de punten in magister bekeken kunnen worden
Je uit veiligheidsoverwegingen tijdens het fietsen beter geen mobiel kunt gebruiken.

Toptutors
Begin 2014 is Stichting TopTutors op het Varendonck College van start gegaan. <lees meer>

Uitslag enquête nieuwsbrief nr. 1 jaargang 2015-2016
In de vorige enquête hebben we u gevraagd of u op de hoogte bent van het drugs beleid van het
Varendonck.
Daarop hebben we 64 uiteenlopende reacties ontvangen.
De resultaten zijn teruggekoppeld naar de directie van het Varendonck. Het beleid is terug te lezen op de
website van het Varendonck. Als ouders zich zorgen maken over dit onderwerp dan verwijzen wij u door
naar het zorgteam van de school.

!!??!! Hoe denkt u over..... !!??!!
Onder deze titel willen wij graag een nieuwe vraag aan u stellen.
Klik op onderstaande link indien u de enquête wilt invullen.(geheel vrijblijvend!)
<Ik doe mee aan deze enquête>

Cartoon van de maand.
Passend onderwijs?

Samenvatting ouderraadvergadering d.d. 26 januari 2016.
Opening vergadering
Jeffrey van Wijngaarden heeft zich afgemeld als lid van de ouderraad. Hij kon dit niet meer combineren
met zijn werk.
Mededelingen directie
 Er wordt volop gebrainstormd over de nieuwbouw van locatie Asten. Er zullen uitstapjes
plaatsvinden naar andere locaties om ideeën op te doen. Er wordt ook gekeken of het gebouw te
gebruiken is door anderen, denk maar aan verenigingen.
 Mevrouw Paula Toonen zal Peter Tijs als directielid opvolgen.
Beide directieleden zullen geen vaste locatie hebben, maar zullen op beide locaties te vinden zijn.
Thema-avond
 De werkgroep moet nog een datum vastleggen voor de volgende thema-avond. Ze hebben al een
thema in gedachten en gaan kijken bij iemand anders die ook een bijeenkomst organiseert over
hetzelfde onderwerp.
 Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft naar aanleiding van onze thema-avond over seks, drugs en
alcohol, op 20 januari nog een vervolgavond georganiseerd om verder op dit thema in te gaan. De
opkomst was erg mager.
Nieuwsbrief
Uit de enquête die gehouden is blijkt dat veel ouders niet weten dat de school veel aan drugspreventie
doet. Het beleid is dat bij dealen de persoon in kwestie de school moet verlaten.
Statuten ouderraad
De statuten worden uitgedeeld. In de volgende vergadering zullen we kijken of er nog op- of aanmerkingen
zijn.
Brugklassers proefwerken mee naar huis?
Onze vraag is eigenlijk hoe ouders hun kinderen het beste kunnen ondersteunen met hun studie. Joost zal
contact opnemen met Ad Steenbakkers, de afdelingsleider van de brugklas, om met hem te brainstormen
hoe wij als ouders een ondersteunende rol kunnen spelen.
Hoe krijgen we meer input/reacties van ouders?
Arthur zal voor de nieuwsbrief een enquêtevraag opstellen, op welke manier ouders het liefst
communiceren met de ouderraad, via facebook, twitter of e-mail.
<ga terug>

Passend onderwijs op het Varendonck College
Op zoek gaan naar de juiste school voor zijn/haar kind, is voor iedere ouder al een hele puzzel. Als je een
kind hebt dat extra aandacht nodig heeft, wordt het direct nog moeilijker.
Als je kind dyslectisch, autistisch of erg onzeker is of bijvoorbeeld ADHD heeft dan is het zoeken naar een
balans tussen de mogelijkheden van je kind en de (passende) mogelijkheden die de school jouw kind kan
bieden.
Ik ben moeder van 3 kinderen. De oudste 2 zitten al op het Varendonck college ( Mavo en Technasium). De
Jongste zit in groep 7 en gaat naar het speciaal onderwijs.
In mijn zoektocht ben ik al snel terecht gekomen bij de zorgcoördinator van het Varendonck College, Mevr.
Van Vugt. Met haar ben ik gaan kijken naar wat mijn zoon nodig heeft en of Het Varendonck college dit
kan bieden. De eerlijk- en openheid van mevrouw van Vugt heeft mij als ouder het vertrouwen gegeven
dat er een plaats is binnen een van hun scholen waar mijn kind zich verder kan ontwikkelen en groeien.
Het Varendonck College heeft met betrekking tot passend onderwijs veel te bieden. Vooral ook daar waar
het allemaal niet vanzelf gaat.
Mijn advies is om hierover tijdig met school in gesprek te gaan. De overgang van de basisschool naar het
voortgezet onderwijs lijkt in groep 7 nog ver weg. Toch raad ik het aan om tijdig contact te zoeken en
samen met de basisschool te kijken naar de mogelijkheden. Het Varendonck college wil hierover het
gesprek graag met u aangaan. Geef duidelijk aan wat jouw kind “extra” nodig heeft. Zij kunnen aangeven
hoe ze hiermee omgaan en of het Varendonck College de aangewezen school is en ook kan bieden wat
nodig is. Zelfs als het Varendonck deze expertise mist, dan kunnen zij ondersteunen en aangeven waar je
die specifieke zorg wel kunt krijgen.
Samen sta je sterk. Door het delen van jouw zorgen om je kind, kun je eventuele problemen in het eerste
jaar wellicht voorkomen of verkleinen. Dit alles om je kind een goede en eerlijke start te laten maken.
Wij gaan er in elk geval voor. De puzzel is compleet. Of alle stukjes op de juiste plaats gaan vallen, weet ik
niet. Maar de stukjes zijn er en samen met school en mijn kind gaan we proberen om er 4 mooie jaren
binnen het voortgezet onderwijs van te maken.
Als u vragen heeft kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van de zorg coördinatoren binnen het
Varendconk college.
U wens ik veel succes in uw zoektocht.
Judith Bennenbroek-Knoops
<ga terug>

Afscheid Peter Tijs
Beste ouders,
Op donderdag 28 januari heb ik, na bijna 9 jaar als directeur aan het Varendonck-College te hebben mogen
werken, afscheid mogen nemen van de school die mij na aan het hart ligt. De grote opkomst bij mijn
afscheid en de mooie woorden van collega’s, samenwerkingspartners en optredens van leerlingen hebben
mij goed gedaan. Het gaf mij het gevoel dat ik door de voordeur mocht vertrekken. Toen ik in 2007 op het
Varendonck-College kwam werken, vond ik het een leuke school met leuke leerlingen en ouders. Door de
jaren heen heb ik gemerkt dat dit niet op alle VO scholen hetzelfde is. Ik ben steeds beter gaan begrijpen
waarom docenten graag op onze school willen werken en waarom leerlingen van steeds verder weg naar
onze school toe kwamen. We doen het gewoon goed in een veilige en prettige sfeer. De school heeft de
naam dat we in veel ontwikkelingen voorop lopen. In Someren hebben we hard aan de weg getimmerd
met de nieuwe techniekprogramma’s en ook het nieuwe programma Dienstverlening en Commercie dat
we hebben ingevoerd is door de docenten tot een succes gemaakt. We hebben leerling-bemiddeling
ingevoerd waarin leerlingen worden opgeleid om te bemiddelen in conflicten en het bleek een groot
succes, de maatschappelijke stage hebben we vast opgenomen in het programma en is niet meer weg te
denken in Asten en Someren, met ons showprogramma Movement hebben we landelijke prijzen
gewonnen en zijn we in heel Nederland een voorbeeld hoe we leerlingen hun talent kunnen laten showen.
We staan ook goed bekend om onze zorgstructuur. Het zorgteam verricht met een workload van ruim 200
cases per jaar fantastisch werk met als enige doel om onze leerlingen zo te begeleiden dat ze goed in hun
vel zitten en van daaruit beter kunnen presteren en de eindstreep halen. Vaak gaat het om een korte,
leeftijd gebonden fase in hun leven die ze in hun eentje even niet overzien. En zonder anderen tekort te
willen doen zijn er nog vele andere successen en hoogtepunten te noemen waar ik trots op ben die we met
samen met ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben bereikt. Ik noem er nog eentje dan;
de jaarlijks hoge slagingspercentages, niet zelden hadden we 100% geslaagden op de locatie in Someren of
er dicht tegen aan. Dat kan alleen maar als we allemaal ons steentje bijdragen, leerlingen goed in hun vel
zitten en ouders ondersteunen. Dat alles maakte dat ik het best moeilijk vond om het Varendonck-College
achter me te laten. Maar tegelijk is dat ook misschien juist wel het goede moment om een andere
uitdaging aan te gaan en zo heb ik het gezien. Ik zal het fietsen tussen de leerlingen missen maar de school
heb ik in mijn hart gesloten en die blijft daar zitten. Ik bedank graag iedereen voor de prettige
samenwerking, de gesprekken en de vele leuke reacties, niet alleen bij mijn afscheid maar door alle jaren
heen. Het ga jullie goed.
Vriendelijke groet
Peter Tijs.
<ga terug>

Scholen- en beroepenmarkt VMBO
Scholen- en beroepenmarkt Someren
Op donderdag 14 januari was het weer zover. De jaarlijkse scholen- en beroepenmarkt op het VMBO en
praktijkonderwijs werd zeer goed bezocht en ontvangen. De opkomst was groot, van zowel ouders en
leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4. Ook was er een grote en enthousiaste opkomst van de mogelijke
vervolgopleidingen. Bij binnenkomst werd je enthousiast begroet en kon je de route volgen langs Techniek,
Creativiteit, Horeca en Voeding, Groen, Zorg en Uiterlijke verzorging. Genoeg te zien en te vragen deze
avond. Over veel opleidingen werd door oud leerlingen van het Varendonck-College iets verteld. Dit
spreekt leerlingen die nu nog voor een keuze staan erg aan. Super enthousiast werd door hun over de
diverse opleidingen en hun ervaringen verteld. Leuk om te zien hoe goed onze oud leerlingen het nu naar
hun zin hebben op de nieuwe opleiding. Van degenen die er waren kan gezegd worden dat ze op de juiste
plaats zijn beland. Je kon zien dat juist de ervaringen van onze oud leerlingen goed beluisterd en zeer
gewaardeerd worden. We kunnen daarom zeggen dat deze scholen- en beroepenmarkt weer een succes
was. Tot volgend jaar!
<ga terug>

Toptutors
Begin 2014 is Stichting TopTutors op het Varendonck College van start gegaan. TopTutors wil kwalitatieve
begeleiding in de vorm van bijles voor alle leerlingen beschikbaar te maken. Wij zijn een organisatie zonder
winstoogmerk. We zijn een landelijke organisatie, en dus op meerdere scholen werkzaam.
Het bijzondere van TopTutors is dat degenen die bijles geven oud-leerlingen zijn van de betreffende
middelbare school. In dit geval dus oud-leerlingen van het Varendonck College. Doordat deze oudleerlingen het onderwijs, de docenten en de school perfect kennen, gaat er geen tijd verloren aan
onduidelijkheden, maar kunnen de bijlessen zich meteen richten op de kern: het beter beheersen van de
lesstof. De oud-leerlingen studeren nu aan de universiteit of HBO en zijn geselecteerd op basis van hun
goede prestaties in de examenjaren.
Elke lokale afdeling van TopTutors wordt geleid door een zogenaamde ‘managing tutor.’ Dit is degene bij
wie je terecht kunt met algemene vragen over de bijlessen. Op deze manier zorgt TopTutors voor een
persoonlijke aanpak van jouw probleem. Op het Varendonck College is dit Sanne Leuwerink, zelf ook oudleerling van het Varendonck College en nu studente geneeskunde. TopTutors opereert zelfstandig en
maakt geen onderdeel uit van het Varendonck College.
TopTutors brengt huidige leerlingen in contact met oud-leerlingen van onze school. Het uurtarief van een
bijles is € 15,-.
Je kunt je via de website http://www.toptutors.nl/regios/astensomeren aanmelden voor bijlessen. Heb jij
moeite met wiskunde (A/B), economie, natuurkunde, of welk vak dan ook? De bijlesgevers van TopTutors
helpen je graag. Meld je aan via het online inschrijfformulier, onder het kopje ‘leerlingen’ op de site van
toptutors.
Voor meer informatie kun je ook mailen naar sanneleuwerink@toptutors.nl.
<ga terug>

