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Beste ouders, 
In deze nieuwsbrief willen we u laten weten dat de OR heeft besloten om 
een extra dimensie toe te voegen in het kader van de 
ouderbetrokkenheid 3.0. 
Onze doelstelling is om het contact tussen school en ouders en de 
ouderbetrokkenheid te bevorderen. We gaan bouwen vanuit wederzijds 
begrip. Dat betekent dat uw mening en visie belangrijk is. Voor ons als 
OR, voor u, voor school maar uiteindelijk het belangrijkste voor uw kind. 
Een leerling op het Varendonck College verdient het beste, en dat kunnen 
we bevorderen door goed samen te werken. We willen leren van 
Ouderbetrokkenheid 3.0. In de komende maanden gaan we een plan van aanpak maken en hoort u hoe wij 
dit vorm gaan geven. 
  
Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 

 

OR-vergadering van 30 januari 2017 
Hier kunt u o.a. lezen dat er weer druk gewerkt wordt aan de volgende thema-avond... <lees meer> 
 

MR-vergadering van 23 maart 2017 
Hier kunt u een samenvatting lezen van de MR vergadering gehouden op 23 maart. <lees meer> 
 

De salon binnen het Varendonck 
Laat je verwennen door onze leerlingen in de Salon aan de Kanaalstraat 12... <lees meer> 
 

Open dag Varendonck 
Leerlingen van het VMBO en Havo-VWO vertellen aan nieuwe leerlingen over hun toekomstige school... 
<lees meer> 
 

Beroepen en scholenmarkt VMBO Someren 
Een goede indruk over het vervolg onderwijs... <lees meer> 
 

Movement “Out of Control” 2017 
Zinderend optreden van zowel leerlingen als docenten tijdens Movement 2017... <lees meer> 
 

Wist je dat... 
- Het nieuwe Schoolplan 2017-2021 op de site staat? Zeer de moeite waard om te lezen. 
- 3 leerlingen van het Varendonck hebben een top prestatie geleverd op de IJSO. Dit is een wedstrijd 

op het gebied van Science voor Havo en VWO. Niek Gorissen gaat naar de landelijke ronde. Wij 
wensen hem veel succes. 



- De verbouw plannen voor Asten snel vorderen. 
- 4 boys van het VMBO provinciaal kampioen Skills-Talents Elektrotechniek zijn geworden. 

 
Cartoon van de maand.   
 

 



 

Samenvatting ouderraad vergadering d.d. 30 januari 2017. 
 

Mededelingen directie 

 Het schoolplan is afgerond. Op 12 januari is dit plan gepresenteerd aan de stakeholders. Het 

schoolplan werd in de vorm van een kwartetspel gespeeld.  

 In Someren wordt er nagedacht over wat te doen met het teveel aan vierkante meters.  

 Voor de bouw in Asten zijn er vier architectenbureaus ingeschakeld. In maart is de 

architectenselectie. 

 
Werkgroep thema-avond 
Inmiddels heeft de evaluatie plaatsgevonden van de thema-avond: Puber (ge)Pest. Er zijn 59 reacties 
binnengekomen, bijna allemaal erg positief. Een paar verbeterpuntjes nemen we mee naar de volgende 
thema-avond. 
De datum voor de volgende thema-avond is al bekend. Deze wordt gehouden op donderdag 9 november 
2017. De spreekster, Aletta Smits, is al vastgelegd. Zij werkt op de Hogeschool in Utrecht. Het thema zal 
gaan over het puberbrein, hoe communiceer je met jouw puber. Mensen van de werkgroep zijn gaan 
kijken in Valkenswaard waar Aletta een presentatie gaf, en deze was zeer positief bevonden. Mocht er bij 
ons in de tussentijd nog iets actueels spelen, dan kan dat nog in de planning meegenomen worden. 
 
Doelstelling OR 
We hebben kort gebrainstormd over hoe we de OR vorm willen geven in de toekomst. We besluiten om 
een extra vergadering in te plannen om hierover te praten. 
 
Alcohol- en drugsbeleid 
Het beleid is ongewijzigd. Als er iets gebeurt zit de school er direct bovenop. De school geeft voorlichting 
aan de leerlingen. In deze regio is het moeilijk het alcoholgebruik terug te dringen.  
Aan de thema-avond is gevraagd om eventueel een extra avond te organiseren over alcohol en drugs. 
Samen met de directie van school is besloten om dit niet te doen. Wel willen we meewerken aan het 
opzetten van een campagne die enkele jaren zal gaan lopen. Maar hoe dit vorm te geven is nog de vraag. 
We willen graag de ouders bereiken, en dit behoeft meer voorlichting over alcohol en drugs.  
 
TTO thema-avond 17 november 
Deze avond was georganiseerd om iedereen kennis te laten maken met het tweetalig onderwijs op onze 
school. Er was een goede sfeer. Leerlingen waren goed betrokken. En je werd goed geïnformeerd.  
 
Telefoongebruik leerlingen in klas 
De regel is telefoon uit en in de tas. Alleen op verzoek van de leraar mag je hem gebruiken. Het beleid is 
bekend bij de leerlingen.  
 
Rondvraag 
Er wordt gevraagd of de scholen- en beroepenmarkt op donderdag 26 januari in Someren niet naar voren 
geschoven moet worden. Veel open dagen zijn al geweest. Er wordt contact opgenomen met de 
organisatoren van deze markt. 
  
 

<ga terug> 
  



Samenvatting MR vergadering d.d. 23 maart 2017 
 
- De MR wenst mevr. Toonen erg veel beterschap toe! 
 
- De MR maakt zich zorgen over de terugloop van het aantal aanmeldingen van basisscholen uit de 
omgeving. De directie maakt een analyse en een verbeterplan om dit een halt toe te roepen. De MR wil 
wel op de hoogte blijven van de analyse en de vorderingen hieromtrent. 
 
- De rector vertelt dat er een architect gevonden is m.b.t. verbouw van locatie Asten. Het is 
architectenbureau 'de twee Snoeken' uit Den Bosch geworden. 
Introductie bij het personeel vindt op 18 april plaats 
 
- In maart 2017 heeft er een bezoek van de Inspectie plaats gevonden aan VMBO basis, op enkele details 
na is alles goed bevonden. 
 
- In de volgende MR vergadering geeft de directie een impressie van hun 'Finlandreis' welke aan het begin 
van dit schooljaar is gemaakt. 
 
- Er worden afspraken gemaakt met de directie hoe de MR makkelijker inzicht en overzicht kan houden op 
beleidsstukken die door de directie aangeboden worden. 
 
- De afdelingsleiders zullen nog bevraagd worden m.b.t. de evaluatie van het 50 minuten rooster op 
dinsdag. Ook docenten en leerlingen zullen bevraagd worden. 
 
- De managementrapportage laat zien dat er een financieel overschot is welke geboekt wordt op het 
reservedeel van school. Op zich geen overbodige luxe nu het aantal leerlingaanmeldingen het komend jaar 
wat gedaald is. De MR stemt in met de managementrapportage. 
 
- M.b.t. de voorjaarsnotitie, welke een informatief karakter heeft, wordt door de MR gevraagd dit soort 
stukken toe te voegen aan de beleidsagenda van de directie. 
 
- De MR merkt op dat de ICT voorzieningen op school beter zouden kunnen en de directie heeft hier oog 
voor. 
 
- De MR wordt via een PowerPoint presentatie meegenomen door het vernieuwde examenprogramma 
VMBO. Het doel van het nieuwe programma is het VMBO beter te stroomlijnen en overgangen makkelijker 
en beter te laten verlopen. Dit geldt ook voor de MAVO. De invoering zal ingaan op 01-08-2017. De MR 
dient nog instemming te verlenen aan de samenhang in de nieuwe lessentabel. 
 
- Daarnaast is de MR middels een PowerPoint presentatie meegenomen bij het vernieuwd 
praktijkonderwijs. 
 
- Jaarplanning. 
De MR stemt in met de studiedag op 27 november 2017 en de lesvrije dag op Goede Vrijdag. 
 
- 2 ouders bedanken de organisatie voor het uitstapje naar Barcelona van MAVO 4. 
 

<ga terug> 



De salon binnen het Varendonck 
 
Heerlijk relaxen in de Salon. 
  
Een paar keer per jaar opent de Salon, locatie van het Varendonck College aan de Kanaalstraat te Someren, 
haar deuren. De dames kunnen zich dan lekker laten verwennen. Een bezoek aan deze salon kunnen wij 
zeer aanraden. Wij mochten kiezen uit een gezichtsbehandeling, manicure of het wassen en föhnen van 
ons haar. De leerlingen kunnen wat ze geleerd hebben in de praktijk brengen en ervaren hoe het is om 
echte klanten te ontvangen. 15 februari hebben wij met 4 dames van de ouderraad een relaxte ochtend 
gehad. Zeker degene die gekozen hebben voor de gezichtsbehandeling kwamen als herboren naar buiten. 
Dames bedankt voor jullie inzet en succes met de examens. 
  
Wilt u ook zo’n genietmoment neem dan contact op met Gaby Michiels. 
  
Angelle,Marianne,Yvonne en Ilona 

 
  

 
 

 
<ga terug> 



Open dag Varendonck 
 
5 Febr. j.l. was de open dag van het Varendonck College in Asten en in Someren. Nieuwsgierige 
basisschoolleerlingen veelal uit groep 7 en 8 met of zonder een schooladvies kwamen een kijkje nemen op 
onze school. Vele leerlingen en een aantal oud-leerlingen hebben geholpen in diverse lokalen om meer 
tekst en uitleg te geven. Hun ervaringen met de overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs en 
het wel en wee op onze school werden enthousiast doorverteld. De school speelde er zelf ook leuk op in 
om voor Someren en Asten een app te maken met vragen waarbij de toekomstige leerlingen op zoek 
moesten naar de juiste antwoorden. 
 
 
 
 

<ga terug> 
 



 Beroepen en scholenmarkt VMBO Someren 
 
De jaarlijkse informatieavond over het vervolgonderwijs, de scholen en beroepenmarkt, voor leerlingen uit 
klas 2, 3 en 4 van de richting TB, D&C en Mavo werd zeer goed bezocht en ontvangen. Een grote opkomst 
van leerlingen en ouders waarbij de avond verdeeld was voor leerlingen van leerjaar 2 en voor leerjaar 3-4. 
Op deze manier konden de voorlichters gericht voorlichting geven aan de leerlingen.  
 
Via een vaste route werd je langs de diverse richtingen geleid. Via Techniek, Creativiteit, Horeca en 
Voeding, Zorg en Uiterlijke verzorging presenteerde de verschillende scholen zich. Er was genoeg te zien en 
te vragen tijdens deze avond. Wat het erg leuk maakte, was dat er oud-leerlingen van het Varendonck 
College enthousiast vertelde over de school, de lessen en hoe het is op het voorgezet onderwijs. Jammer 
dat er niet heel erg veel tijd was om alles te bezoeken, (tijd vliegt!) maar we wel weer een goede indruk 
hebben gekregen over het vervolg onderwijs en wat de mogelijkheden zijn. Fijn dat het ook dit jaar weer 
een succes was! 

<ga terug> 



Movement “Out of Control” 2017 

 

Op 21, 22 en 23 februari 2017 vonden de voorstellingen van Movement “out of control’ plaats in de 
gymzaal in Someren. Movement is ondertussen een vast cultureel onderdeel geworden van de afdeling 
VMBO van het Varendonck College, welke om de 2 jaar plaatsvindt. 

Met veel dans, acrobatiek, zang en live muziek hebben ongeveer 230 leerlingen en 16 leraren meegedaan 
aan dit spektakel. Ook een 30-tal leerlingen van de basisschool uit groep 8 verzorgde een optreden. Alle 
avonden was de zaal vol met (groot)ouders en klasgenoten die ook uit hun dak gingen! Met veel 
enthousiasme heeft iedereen meegedaan, inclusief een eigen ‘crew’, die ervoor zorgde dat alles op het 
podium en achter de schermen goed verliep. 
Tijdens de avond waren er optredens, ondersteund door de live band van leerlingen en leraren, o.a. van de 
Biking, Freerunners, de Spetters (leraren), modeshow van de 4e jaars, Acro, Airtumbling en werden vele 
bekende songs van o.a. The Muse , Katie Perry, Adele, Afrojack, Bruno Mars ten gehoor gebracht. Een 
bijzondere en mooie prestatie van iedereen die hieraan heeft meegewerkt! 



 

 

 

<ga terug>  
 


