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Beste ouders, 
 

In deze eerste nieuwsbrief van dit schooljaar mag ik mij even voorstellen. 
Mijn naam is Franci van der Mijden en met ingang van dit schooljaar 
treed ik op als voorzitter van de ouderraad, waarvan ik nu acht jaar lid 
ben. Eén van onze dochters is al afgezwaaid en momenteel zitten er nog 
2 dames in het 3e en 4e leerjaar. Samen met 13 actieve en betrokken 
ouders zullen wij er zorg voor dragen om de belangen van de ouders te 
behartigen. In onze eerste vergadering hebben we met de directie vooral 
gesproken over de voortgang in het proces van het schoolplan, waarvan 
de presentatie januari verwacht wordt.  
De verslagen van onze vergaderingen kun u vinden op de website van het Varendonck College onder 
http://www1.varendonck.nl/Ouderraad-2015-2016. Hier vind u ook de samenstelling van de ouderraad 
en de contactgegevens. Mocht u vragen hebben of een onderwerp in willen brengen voor een volgende 
vergadering, neem dan gerust contact met ons op. Rest mij om u allen een succesvol, inspirerend en 
betrokken schooljaar toe te wensen met uw kinderen. 
  
Wij wensen u veel leesplezier toe. 

 

OR-vergadering van 11 oktober 2016 
Hier kunt u een samenvatting lezen van de OR vergadering gehouden op 11 oktober jl. <lees meer> 
 

MR-vergadering van 20 september 2016 
Hier kunt u een samenvatting lezen van de MR vergadering gehouden op 20 september jl. <lees meer> 
 

Thema avond Varendonck College 
Puber (ge)Pest is de titel van de jaarlijkse thema-avond. <lees meer> 
 

Wist je dat... 
- Op maandag 14 nov. start alweer de 2e periode 
- Op maandagavond 14 nov. een beroepenavond voor alle leerlingen van leerjaar 3 in Asten 

gehouden wordt. En dat u als ouder ook welkom bent om te luisteren naar diverse gasten die over 
hun beroep spreken. 

- Op dinsdagavond 22 nov. een MBO informatie avond gehouden wordt voor alle leerlingen van 
leerjaar 3 en 4 in Someren. Er komen dan diverse opleidingen praten over hun vervolgonderwijs. 

 

http://www1.varendonck.nl/Ouderraad-2015-2016


Paula stelt zich voor... 
    

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Paula Toonen, 58 jaar, moeder van twee dochters en 
als directeur en opvolger van Peter Tijs, nu 8 maanden aan het werk op het Varendonck 
College. Dat betekent dat ik op een rijdende trein ben gesprongen. Ik ben erg onder de 
indruk van de professionele en hartelijke wijze waarop ik merk dat er gewerkt wordt op 
het Varendonck College. Ook is het mooi om te zien dat de leerlingen op een hele 
prettige wijze met elkaar omgaan. Ik zie heel veel persoonlijke aandacht en een 
kleinschalige opzet binnen de school waardoor de leerlingen en de collega’s elkaar goed 
kennen en zich gekend weten. Iets om trots op te zijn!  
De ouderraad heeft gevraagd wat indrukken met u te delen. Dat doe ik graag aan de hand van een paar 
foto’s.  <lees meer> 
 

Enquête website Varendonck College 
Het Varendonck College vindt het belangrijk om iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in onze 
school goed te informeren. Een van de middelen die we daarvoor gebruiken is de website. De huidige 
website is nu ongeveer een jaar online. We zijn benieuwd hoe u als ouders de website beoordeelt. Ik wil u 
daarom vragen om bijgevoegde enquête in te vullen. Het invullen neemt ongeveer 5 minuten in beslag. 
  
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, 
  
Irma van Nieuwenhuijsen. 
 
Klik op onderstaande link indien u de enquête wilt invullen.(geheel vrijblijvend!)  
<Ik doe mee aan deze enquête> 
 

Cartoon van de maand.   
 

 

https://nl.surveymonkey.com/r/7KJ9FTV
https://nl.surveymonkey.com/r/7KJ9FTV


 

Samenvatting ouderraadvergadering d.d. 11 oktober 2016. 
 

Opening vergadering 
Franci heet de kandidaat-leden, Saskia Tulkens, Ilona Timmermans, Franca Thijssen en Judith Sonnemans 
van harte welkom. 
 
Ingekomen stukken 
Joost Römelingh vraagt waarom de nieuwsbrieven van de MR en OR niet terug te vinden zijn op de 
website. Deze staan er inmiddels wel op en zijn te vinden onder het kopje “voor ouders” en dan 
nieuwsbrieven.  
 
Website school 
Irma geeft aan dat ze niet helemaal tevreden is met de website van school. Afgesproken wordt een 
enquête te houden onder ouders waar de website nog op verbeterd kan worden. Deze antwoorden 
worden meegenomen in het overleg van de werkgroep communicatie.  
 
Mededelingen directie 

 De plannen voor de nieuwbouw in Asten zijn al zo ver dat de volgende stap is deze met architecten 
verder uit te werken. De start van de bouw is in 2017 en alles moet klaar zijn in 2019. Het plan het 
gebouw te delen met Jong Nederland Asten gaat niet door i.v.m. ruimte tekort voor de opslag van 
de muziekafdeling.  

 Irma laat een fotosessie zien met het proces voor het nieuwe schoolplan. Dit nieuw schoolplan zal 
een leidraad zijn voor de komende 4 jaar waarin “de leerling centraal staat, de leerling in beeld is en 
de leerling de wereld dichtbij ervaart”. Presentatie van dit nieuw schoolplan aan het onderwijzend 
personeel is op 13 december. In januari volgt een presentatie aan leerlingen, ouders en andere 
belangstellenden. 

 
Werkgroep thema-avond 
Dit jaar is het thema: Puber (ge)pest. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met theatergroep 
Playback, Cindy Meuter (anti-pestcoördinator VDC) en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Deze avond is op 
10 november van 19.30 tot 21.45 uur op het Varendonck College te Someren. 
 
Rondvraag 

 Yvonne: de melding “contactgegevens controleren” in magister verschijnt telkens opnieuw. Irma 
geeft aan dit door te geven aan de applicatiebeheerder. 

 Arthur: de 11 september nota, hoe wordt hierop ingespeeld. Irma geeft aan deze globaal gelezen te 
hebben maar wil eerst de plannen zien vanuit het kabinet over het onderwijs.  

 Marjan: fietsenstalling problematiek in Someren. In de eerste paar weken van school zijn al diverse 
bezoeken aan de fietsenmaker gebracht. Hoe wordt hier mee omgegaan? Te weinig ruimte? Fietsen 
niet netjes neergezet? Geen goede indeling? Er wordt aangegeven hierover contact op te nemen 
met Ted van de Meulenhof (facilitaire zaken) en te kijken hoe dit in goede banen te leiden. 

 Judith: geeft aan (Angelle haakt aan) dat 4 MAVO een erg rommelige start heeft gemaakt. Er zijn 
nieuwe klassenindelingen gemaakt waarbij de nodige leerlingen overgeplaatst zijn naar een andere 
klas, met een nieuwe mentor. De kennismaking verliep nog met de vorige mentor. Klassenfoto’s 
kloppen niet meer. Irma erkent de vervelende opstart en geeft aan deze opmerkingen door te 
geven aan dhr. P. Verberne (coördinator MAVO). 

 Judith: geeft aan dat er onduidelijkheid is over de reis naar Spanje voor VMBO leerlingen. Hieruit 
komt een signaal naar boven dat de leerlingen zich achtergesteld voelen t.o.v. de leerlingen in 
Asten. Irma geeft aan dat het haar aandacht heeft. 

<ga terug> 
  



Samenvatting MR vergadering d.d. 20 september 2016 
 
- Er bestaat een plan om vrijwilligers in te zetten als surveillant.  

De vrijwilligers hoeven niet perse achterstand te hebben op de arbeidsmarkt 
 

- Er wordt gevraagd of er nog gekeken is naar de 1 uurslakken en de 8e uren.  
De directie geeft aan dat de roostermaker doet wat hij/zij kan, maar dat wat je bij de ene geeft er 
bij een ander vanaf gaat. 

 

-  MR geeft aan dat de schoolgids dit jaar laat op de web-site stond.  
De rector geeft aan dat dit klopt. Er wordt onderscheid gemaakt wat er op tijd in moet en wat 
redactionele aanpassingen zijn. De MR stemt in met inhoud en leesbaarheid. 

 

-  Evaluatie teamstructuur. 
De evaluatie is tot stand gekomen op verzoek van de MR. De vraagstelling was: wat is goed? Wat 
kan beter? Ouders zullen niet direct hiervan iets merken,maar indirect wel: teams kunnen 
makkelijker bijsturen dan in het verleden. Daarnaast wordt er gestart met intervisie met als doel 
dat men van elkaar leert. Dit zou de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Teamstructuur 
wordt jaarlijks door de MR geëvalueerd.  

 

-  50 min rooster blijft gehandhaafd.  
Er is wel kritiek dat leerlingen zo laat geïnformeerd zijn. Eind van het schooljaar wordt er door de 
directie een definitief besluit hierover genomen. 

 

-   Info-web werkt niet meer zoals zou moeten.  
Dit komt omdat info-web niet werkt met het nieuwe systeem. Er wordt onderzocht door de directie 
hoe info-web momenteel functioneert, daarnaast wordt er naar alternatieven gezocht om de 
informatie toch up to date te houden. 

 
- De begroting is bijna af, deze wordt in de MR van 03 november besproken. 
 

-  Er wordt gevraagd naar een alternatief voor de reis naar Parijs/Londen die in MAVO 4 zou plaats vinden.  
De directie geeft aan dat er gezocht wordt voor een alternatief en dat daar later in het jaar tijd en 
ruimte voor gereserveerd wordt. 

 
<ga terug> 



Thema avond Varendonck College 
 
Zoals altijd organiseren de “Theemaatjes” de jaarlijkse thema-avond met als titel: 
Puber (ge)Pest 
  
Pesten, een aangrijpend thema met een grote impact op de ontwikkeling van pubers. Via Magister heeft 
u een uitnodiging ontvangen voor deze thema-avond op donderdag 10 november. U kunt zich opgeven 
voor deze avond, waarin theatergroep PlayBack u meeneemt in de belevingswereld van pubers en 
waarin en waarin Cindy Meuter, anti-pest coördinator van het Varendonck College vertelt over het anti- 
pestprotocol dat op school geldt. 
  
Datum:                10 november 2016 
Tijd:                      19.30 uur tot 21.45 uur 
Locatie:                Aula Varendonck College, 
                              Kanaalstraat 14 in Someren 
  
Aanmelden kan via de website van het Varendonck College http://www1.varendonck.nl/Thema-avond-
Ouderraad, of klik hier om u direct aan te 
 

<ga terug> 

 

http://www1.varendonck.nl/Thema-avond-Ouderraad
http://www1.varendonck.nl/Thema-avond-Ouderraad
http://tinyurl.com/thema2016


Foto’s 
 

Eindhoven Airport.  
Een emotioneel Afscheid nemen na een 
geweldige week samen met de leerlingen uit 
Servië. 
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Zelfgekweekte planten worden  
verkocht. Een prachtige realistische  

opdracht in de kassen van locatie  
Someren. 

 

 

 

 

 

Techniekplein: De leerlingen luisteren vol 
aandacht naar de presentaties van de vakkanjers 
ter voorbereiding van de regio finale. 
 
 
 

 

 

 

Beeldende vakken en Dienstverlening 

Werken samen aan de werkelijk prachtige 

modeshow. 
 
 
 



 

 

Met collega’s van het praktijkonderwijs op werkbezoek bij een 

collega school in Roermond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een verschrikkelijke hagelbui op donderdag, mogen de leerlingen en collega’s uit Asten hun wervelende 

musical in de Ruchte met veel succes weer op de planken brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<ga terug>  


