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Beste ouders, 
 

Het nieuwe schooljaar is al weer enkele maanden oud en ook hebben 
leerlingen en leerkrachten de herfstvakantie al weer geweest.  
Ook de eerste schoolexamen en de eerste proefwerkweek zijn al achter 
de rug. Hopelijk is iedereen tevreden met zijn of haar resultaat.  
 
Deze nieuwsbrief wordt opgesteld door ouders en voor ouders vanuit de 
Ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR). 
Voor de zomer hebben we afscheid genomen van enkele ouders die zijn 
gestopt o.a. omdat hun kinderen van school zijn gegaan. Gelukkig hebben zich weer enkele enthousiaste 
vaders en moeders van leerlingen van het Varendonck in Someren en Asten aangemeld. Hoe dit is verlopen 
leest u in deze nieuwsbrief. Hieruit blijkt in elk geval dat ouders zich zeer betrokken voelen bij de school en 
hun kinderen. Daar zijn wij als OR erg blij mee.  
 
Verder zijn er al weer enkele schoolreisjes geweest waar de kinderen met plezier naar terug kijken.  
Op 5 november vond de jaarlijkse thema avond voor ouders en andere geïnteresseerden plaats, Dit jaar 
was het ook weer een zeer actueel onderwerp, “Seks? Alcohol? Drugs? Daar doet mijn kinderen niet aan… 
toch?”. De avond werd erg druk bezocht wat het team stimuleert om opnieuw op zoek te gaan naar een 
actueel onderwerp voor volgend jaar. 
 
Zoals altijd vindt u in deze nieuwsbrief de linken naar de samenvattingen van de laatste vergaderingen van 
de OR en MR. Ook komt ons vaste onderwerp de enquête weer terug. Wij geven u de uitslag van de vorige 
enquête en stellen het zeer op prijs als u de enquête in deze nieuwsbrief ook weer invult. 
 
Wij wensen u veel leesplezier toe. 
 



OR-vergadering van 22 september 2015 
 

Hier kunt u een samenvatting lezen van de OR vergadering gehouden op 22 september jl. <lees meer> 

 

MR-vergadering van 7 juli 2015 
 

Hier kunt u een samenvatting lezen van de MR vergadering gehouden op 7 juli jl. <lees meer> 

 

Workshadowing 
Als brugklasteam willen we onze leerlingen optimaal voorbereiden op een plek in de maatschappij. <lees meer> 
 

Thema avond Varendonck College 
 

Pubers gaan steeds meer hun eigen weg.. <lees meer> 
 

Leden werving ouderraad 
 

Voor de ouderraad zijn we elk jaar op zoek naar nieuwe leden... <lees meer> 
 

Scholen- en beroepenmarkt VMBO Someren 
 

Voor de leerlingen van leerjaar 3-4 van het VMBO… <lees meer>  

 
Rolmodellenavond Asten 
 

Op maandag 16 november werd in Asten… <lees meer> 

 
Rolmodellenavond Someren 
 

Op woensdagavond 9 december wordt een gelijksoortige rolmodellenavond georganiseerd in Someren.. <lees meer>  
 
Uitslag enquête nieuwsbrief nr. 4 jaargang 2014-2015 
 

In de vorige enquête hebben we u gevraagd of de nieuwsbrief een toegevoegde waarde heeft. 
Daarop heeft meer dan 86% positief op geantwoord. 
In onze tweede vraag wilden we graag weten of u de informatie uit de nieuwsbrief ook via een ander 
medium tot u krijgt. Voor sommige onderwerpen geldt dat zeker maar zeker niet voor alles, waarmee de 
nieuwsbrief toch een toegevoegde waarde geeft aan ouders/verzorgers van kinderen die op het 
Varendonck zitten. 
 
Wij als werkgroep “Nieuwsbrief” streven ernaar om juist die informatie met u te delen die u mogelijk op 
een andere manier niet tot u komt en dan met name de onderwerpen die specifiek bedoelt zijn voor de 
ouders. 
 

??!! Hoe denkt u over.....  !!??!! 
 
Onder deze titel willen wij graag 3 nieuwe vragen aan u stellen. 
Klik op onderstaande link indien u de enquête wilt invullen.(geheel vrijblijvend!)  
<Ik doe mee aan deze enquête> 
 

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=253417
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=253417


Cartoon van de maand. 

 



 

Samenvatting ouderraadvergadering d.d. 22 september 2015. 
 

Opening vergadering 
Marjo heet de kandidaat OR-leden, Arthur Poot, Joost Römelingh en Jeffry van Wijngaarden, welkom. 
 
Vergaderdata 
De volgende vergaderdata zijn voor dit schooljaar vastgesteld: 
 Dinsdag 9 november (Asten) 
 Dinsdag 26 januari (Someren) 
 Maandag 4 april (Asten) 
 Dinsdag 14 juni (Someren) 
 Maandag 11 juli (Asten) 
 
Mededelingen directie 

 Met het vertrek van Peter Albersen is besloten de directie niet uit te breiden. Het directieteam wordt 
gevormd door Irma van Nieuwenhuijsen als rector en Peter Tijs als directeur. De organisatie is 
hergestructureerd waarbij er is gekozen voor onderwijsteams waarbij er daar meer verantwoordelijkheden 
komen te liggen. Hiermee moet meer ruimte en inspraak voor docenten gecreëerd worden. 

 Nieuw logo, het Varendonck-College heeft een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Op de website staat een 
filmpje met de basisgedachte achter het nieuwe logo. Dit is ook vertoond tijdens de diverse 
informatieavonden voor ouders. 

 In verband met de verwachte krimp in leerlingenaantallen blijft de personeelsstop gehandhaafd. Ondanks 
dat het aantal FTE’s binnen het Varendonck jaarlijks krimpt, zijn er in het afgelopen jaar in verband met 
natuurlijk verloop 11 nieuwe docenten aangenomen. 

 We hebben inmiddels 28 leerling bemiddelaars. Hun doel is om door middel van bemiddeling conflicten op 
te lossen tussen leerlingen en om te voorkomen dat die uit de hand lopen. Tot nu toe zijn de ervaringen zeer 
positief. 

 
Thema-avond 
Dit jaar is het thema: Seks? Drugs? Alcohol? Mijn kind doet daar niet aan! Toch?  
Deze wordt gehouden op donderdag 5 november 2015 in Someren. 
 
Nieuwsbrief 
De planning is om de nieuwsbrief dit jaar 4x uit te geven. Na dit schooljaar wordt geëvalueerd of de nieuwsbrief in 
de huidige vorm nog zinvol is. 
 
Dragen van beenbeschermers en bitjes tijdens hockeywedstrijden/-lessen 
Het gebruik van bescherming wordt niet nodig geacht. Vooraf worden door docenten duidelijke instructies gegeven. 
In een periode van 14 jaar is er één incident geweest waarbij sprake was van een tandartsbezoek.  
 
Klassenlijst uitreiken per leerjaar 
Het beleid is dat er per klas/leerjaar een klassenlijst wordt uitgereikt. 
 
Kosten van klassenuitjes 
Door de mentoren worden klassenuitjes georganiseerd. De school staat daar positief tegenover omdat dit de 
onderlinge band tussen leerlingen binnen een (mentor)klas bevorderd. Het is echter niet de bedoeling dat dit 
gepaard gaat met hoge kosten. Er zijn gevallen bekend van € 30 / leerling. In principe is voor dergelijke activiteiten 
een beperkt budget vanuit de school beschikbaar.  

 

 
<ga terug> 

  



Samenvatting MR-vergadering van 7 juli 2015 
 
Mededelingen directie 

 Het Varendonck-College wordt vanaf 1 januari 2016 een Brainportschool 

 Het contract met de Gemeente voor doordecentralisatie tekent de rector volgende week  

 Het slagingspercentage is 95% 
 

Beleidszaken 

 De MR stemt in met de werkverdeling van de schoolleiding die na het vertrek van Peter Albersen uit 2 
personen bestaat.  

 De MR stemt in met de voorgestelde ouderbijdragen voor activiteiten in volgend schooljaar. Het overzicht 
met de ouderbijdrage per activiteit wordt geplaatst op de website. 

 De MR stemt in met het voorstel voor de zomerschool. 

 De MR stemt in met de aanpassing van 4 naar 3 herkansingsmogelijkheden in de 2 examenjaren VWO-HAVO. 
Door de nieuwe verdeling van het schooljaar in 4 periodes is een aanpassing nodig. 3 Herkansingen is nog 
steeds ruimer dan op scholen in onze omgeving.  

 
Ons onderwijs 2020 
De MR omarmt de visie van de directie op onderwijs in 2020. Daarin is er alle ruimte voor de leerling om zijn eigen 
keuzes te maken. Zitten blijven bestaat niet meer. Het klassikale lesgeven is volledig vervangen door maatwerk. De 
leerling doorloopt de lesstof op zijn eigen manier en in zijn eigen snelheid. De school ondersteunt en begeleidt de 
leerling hierbij waar een belangrijke rol is weggelegd voor het mentoraat. Uiteraard is dit de ultieme droom maar de 
komende jaren willen we zeker stappen maken om hiernaar toe te groeien. De schoolleiding gaat nu verder met de 
ontwikkeling van deze visie naar de praktijk. Het wordt in ieder geval meegenomen in het schoolplan en het 
bouwplan. Daarnaast wordt de visie na de vakantie verder uitgewerkt en gedeeld met de medewerkers. Mogelijk 
worden ook ouders hierbij betrokken. 
  
Voortgang krachtige teams en organisatie afdelingen  
Binnen alle teams is de organisatie van de school in de vorm van kleinere onderwijsteams met meer 
verantwoordelijkheden besproken. De praktische invulling gaat de komende tijd plaatsvinden. De teams hebben 
daarin veel vrijheid. Sommige teams zijn ook al verder met de invulling dan andere teams. Vanuit de schoolleiding is 
de mening van de afdelingsleiders gevraagd over de begeleiding en duidelijkheid. Die is positief. De volgende 
vergadering hoort de MR graag de mening van de medewerkers binnen de onderwijsteams. We houden de vinger 
aan de pols over de snelheid van invulling en de communicatie richting medewerkers. Vooral het OOP (onderwijs 
ondersteunend personeel) moet hierbij goed betrokken worden. De snelheid van invoering is erg hoog en wij vragen 
de directie om respect voor medewerkers die op de rem trappen.  
 
Taakverdeling 
Komend schooljaar gaat school werken met de nieuwe taakverdeling. Taken die minder dan 25 uur kosten, regelen 
de onderwijsteams zelf. Voor team overschrijdende taken van minder dan 25 uur zijn de afdelingsleider 
verantwoordelijk Het is de intentie uiteindelijk alle taken op deze manier in te vullen. De klankbordgroep blijft 
voorlopig in actie zodat de praktische uitwerking van de nieuwe taakverdeling ook regelmatig onderwerp van 
gesprek is.  
 
Zomerschool 
Voor deze zomer zijn 9 leerlingen aangemeld. De directie verwacht dat 99% van de deelnemers daarna alsnog 
overgaat. Als het project slaagt, wordt volgende zomer bekeken of ook HAVO4 en VWO 5 kunnen deelnemen.  
 
Ouderbijdragen 
Omdat ouders niet meer zelf hoeven te rijden, vallen de kosten van sommige activiteiten iets hoger uit. De directie 
bekijkt op verzoek van de MR nogmaals het aanbod om in de gaten te houden of alle activiteiten in totaliteit niet te 
duur worden voor ouders. TTO heeft veel reizen omdat dit een verplicht onderdeel is van dit lesprogramma. De 
directie gaat na of er subsidiemogelijkheden zijn voor de buitenlandstage in VWO5. 

 
 

<ga terug> 



 Workshadowing 
 
Als brugklasteam willen we onze leerlingen optimaal voorbereiden op een plek in de maatschappij. Het leven zit vol 
keuzes en een van de eerste keuzes van ónze leerlingen is het kiezen van een leerweg in leerjaar 2. Om onze 
leerlingen hierbij te ondersteunen en hen meer informatie te verschaffen besteden we veel aandacht aan 
loopbaanoriëntatie. Dat doen we op verschillende momenten en manieren.  
 
In week 51 vindt er voor alle brugklasleerlingen een projectweek plaats. Het thema hiervan is “ik en mijn toekomst”. 
Het doel van onze projectweek is dat leerlingen zich kunnen oriënteren op verschillende beroepen en opleidingen. 
Dit doen we onder andere door leerlingen kennis te laten maken met de keuzemogelijkheden in leerjaar 2. 
 
Een ander onderdeel van onze projectweek is de workshadowingdag. Op deze dag lopen leerlingen mee met een 
ervaren beroepsbeoefenaar in een beroep wat de leerling leuk lijkt. Tijdens de workshadowingdag kunnen de 
leerlingen ervaren hoe een ‘echte’ werkdag eruit ziet en maken ze een aantal opdrachten die gericht zijn op het 
beroep.  
Om goed voorbereid op zoek te gaan naar een stageplaats maken alle leerlingen in de tweede periode een 
beroepentest. De uitslag hiervan kan ingezet worden om een stageplaats te zoeken die aansluit bij de interesse en 
kwaliteiten. 
 
 

<ga terug> 



Leden werving ouderraad 
 
Voor de ouderraad zijn we elk jaar op zoek naar nieuwe leden vanwege de jaarlijkse doorstroming van leerlingen en 
de bijbehorende ouders. Aan het eind van vorig schooljaar hebben we een brief naar alle ouders gestuurd die nu 
kinderen in leerjaar één hebben om eventueel zitting te nemen in de ouderraad. We hebben maar liefst elf positieve 
reacties gekregen. We zijn hier erg blij mee, want dit wijst op zeer veel betrokkenheid bij de school van onze 
kinderen.  
 
Voor ons was de vraag hoe om te gaan met zoveel aanmeldingen.  
De ouderraad wil een goede vertegenwoordiging zijn van alle leerjaren van het Varendonck College, maar wil ook 
een goede verdeling hebben tussen mannen en vrouwen. De ouderraad bestond op dat moment uit negen leden, 
zeven vrouwen en twee mannen. De mannen waren dus ver in de minderheid. Het gewenste aantal leden is twaalf. 
We hebben dan ook gekozen voor de drie mannelijke belangstellenden zodat het evenwicht weer enigszins hersteld 
is. 
Met de nieuwe samenstelling hopen we de belangen van u en uw kind(eren) ook dit schooljaar weer zo goed 
mogelijk te kunnen behartigen 
 

<ga terug>  
 



Thema-avond Varendonck 
 

De jaarlijkse thema-avond van het Varendonck College over seks, alcohol en drugs op donderdagavond 5 november 
was een groot succes. Met meer dan 350 belangstellenden was het een drukte van belang. Met presentaties van 
deskundigen en het indrukwekkende verhaal van een ex-verslaafde heeft de werkgroep thema-avond weer een 
geweldige avond georganiseerd. 

Met als titel 'Seks? Alcohol? Drugs? Mijn kind doet daar toch niet aan...toch?’ werd de spijker weer op de kop 
geslagen. Vooral drugs is een hot item, nu de Boemelaer gesloten moest worden door drugsgebruik door jongeren 
en vermeend dealen binnen en buiten de Boemelaer. Ouders hebben dus duidelijk behoefte aan informatie, steun 
van deskundigen en van elkaar. In gesprek blijven met je kind is belangrijk. 

Dat was ook de boodschap van alle sprekers. Léon Pouls begeleid ouders en kinderen en is op die manier betrokken 
bij het Varendonck College. Hij kijkt welke aanpak bij iemand past. Ga niet tegenover elkaar zitten, maar laat je kind 
voelen dat je naast hem staat, als gelijkwaardige. Julia van Eijk was er duidelijk over. Seks is een basisbehoefte, het 
bestaat, maak het bespreekbaar. Ze stelde soms confronterende vragen, waarbij het hele publiek stil bleef, maar 
geleidelijk aan werd het geroezemoes harder en dat maakte de kern duidelijk. Mathijs de Croon, 
preventiemedewerker van Novadic-Kentron, de organisatie voor verslavingszorg zegt: "Laat kinderen merken dat je 
er bent voor hen en dat je alles kunt bespreken. Gelukkig is de gemiddelde leeftijd waarop kinderen gaan drinken, 
wel gestegen, wat te maken heeft met de verhoging van de alcoholleeftijd in de horeca van 16 naar 18 jaar. 
Preventie van drugs begint bij herkenning, Mathijs liet de ouders de verschillende soorten drugs zien (en ruiken). 
“Drugs brengt iets positiefs, daarom gebruiken mensen drugs. Zaak is om ook bewust te worden gemaakt van de 
negatieve kant. Stel duidelijke regels en maak hierbij geen uitzondering. Tot slot heeft Lars zijn levensverhaal verteld. 
Hoe hij door emotionele draaikolken verzeild raakte in een wereld van drugs, alcohol en geweld. En… hoe hij daar 
weer vanaf gekomen is. Hij zorgde voor een muisstille zaal en een staande ovatie.  

20 januari organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin, in samenwerking met de GGD en Novadic Kentron een 
vervolg op deze thema avond, waar het mogelijk is om met deskundige en met elkaar als ouders in contact te 
treden. 

<ga terug> 
 
 



Rolmodellenavond Someren 
 
Sinds een aantal jaar wordt er op de locatie in Asten een succesvolle rolmodellenavond georganiseerd.  
In het kader van de loopbaanoriëntatie en begeleiding gaan we deze avond ook op de VMBO locatie in Someren 
organiseren. De leerlingen van leerjaar 3 en 4 Basis, Kader en Mavo bezoeken, samen met één ouder, deze avond 
drie rolmodellen. Deze avond zal op woensdag 9 december plaatsvinden.  
We starten om 19.30 uur met de eerste ronde en we zullen om 21.30 uur afronden. 
 

<ga terug> 



Rolmodellenavond Asten 
 
Op maandag 16 november werd in Asten alweer voor het 5e jaar een rolmodellenavond voor de leerlingen van 3 
HAVO/VWO georganiseerd. Er heerste een gezellige drukte in de aula. Vanaf 19.00 uur druppelen de leerlingen, 
ouders en de rolmodellen de school binnen. 
De rolmodellen zijn oud-leerlingen, soms ouders van leerlingen en deskundigen die de leerlingen een kijkje willen 
geven in hun dagelijkse werkzaamheden. Waar men mee bezig is en wat er speelt binnen het vakgebied waarin ze 
opereren.  
Het aanbod was erg divers. Zo waren er diverse mensen uit de zorg, fysiotherapeuten, artsen en een verloskundige. 
Mensen uit de commerciële hoek, het onderwijs, de logistiek, de accountancy en noem maar op.  
Leerlingen konden met een van hun ouders naar presentaties van drie verschillende rolmodellen. Daar kregen ze een 
presentatie en de mogelijkheid om vragen te stellen.  
Het was een geslaagde avond, die onze kinderen weer bewust maakt van de keuzes die ze hebben. Een avond die 
onze kinderen meer inzicht geeft in de verschillende facetten van een vak. En waar ze de komende jaren wellicht nog 
eens aan terugdenken bij het zetten van weer een stapje richting een vervolgopleiding. 
Hopelijk denken ze terug aan deze avond bij het zetten van weer een stapje richting een vervolgopleiding. 
 

<ga terug> 
 



Scholen- en beroepenmarkt VMBO 
 
Voor de leerlingen van leerjaar 3-4 van het VMBO werd op dinsdag 17 november jl. een informatieavond 
georganiseerd over het vervolgonderwijs na het VMBO. Voorlichters van verschillende middelbare 
beroepsopleidingen, zoals ROC ter AA, Summa College, Helicon, de Rooi pannen maar ook de Defensie, gilde 
opleidingen en HAVO gaven in twee rondes van drie kwartier informatie over hun opleidingen.  
Een aantal opleidingen hadden oud-leerlingen van het Varendonck college meegebracht. Zij vertelden vol 
enthousiasme over hun gekozen opleiding. En over de “overstap” die hen staat te wachten. Onze leerlingen konden 
aan hen ook vragen stellen. Het was goed te zien dat onze oud-leerlingen het zo naar hun zin hadden op de nieuwe 
opleiding.  
Het was een interessante avond die druk werd bezocht. 
 

<ga terug> 
 


