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Beste ouders, 
 

Van de voorzitter…. 
Alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Onze felicitaties voor allen die geslaagd zijn. 
  
Juist de ouders van deze “afzwaaiers” hebben wij benaderd om een paar vragen te stellen over hun ervaring met het 
Varendonck College. Met een goede respons, waarvoor onze dank. Met deze feedback kunnen we iets! Zo komen we 
te weten wat er leeft onder ouders en waar ouders behoefte aan hebben. Dit zullen we met de directie gaan 
bespreken.  
 
Wij hopen zo de ouderbetrokkenheid te bevorderen, want uit onderzoek is gebleken dat ouderbetrokkenheid 
positieve invloed heeft op de studieresultaten van uw kind.  
  
We staan open voor feedback en gaan er ook daadwerkelijk iets mee doen. De input van de ervaren ouders willen 
we inzetten voor de huidige en nieuwe ouders. Dit zal een vast onderwerp in de nieuwsbrief en op de agenda van 
onze vergadering zijn.  
 
Wilt u dit met ons oppakken meldt u dan aan via deze knop. 
 

  
 
We wensen de afzwaaiers veel succes in hun nieuwe toekomst, 
en voor iedereen een fijne vakantie! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLxOgMZm-jQMvZ010B88R_AvBgEiJbYVzABlJQmnDDEA_Nsg/viewform?c=0&w=1


 

OR-vergadering van 6 juni 2017 
Hier kunt u o.a. in lezen over onze discussie over ouderbetrokkenheid 3.0. <lees meer>  
 

Reis naar jouw toekomst 
Hoe worden de nieuwe onderwijsontwikkelingen geïntegreerd in ons VMBO  ... <lees meer> 
 

Waarom maakt u kind een sector-  of profielwerkstuk?  
Veerle Rutten genomineerd met haar sectorwerkstuk en winnaar van de 2de prijs bij Ons Middelbaar 
Onderwijs  en P vd Vegt nemen u mee in het hoe en waarom een sector/profielwerkstuk ... <lees meer> 

 

Gala 2017 
Wat was het weer geweldig.... hierbij een korte impressie  <lees meer> 

 
 
Wist je dat... 

- Niek Gorissen, zoals aangegeven in de vorige Nieuwsbrief, naar de landelijke ronde van IJSO ging. Hij 

heeft uiteindelijk de 1ste prijs behaald. 

- De jaarlijkse thema avond weer gehouden wordt,  met als thema HET PUBERBREIN.  
NOTEER IN DE AGENDA 9 november 2017. 

- de sportdagen een succes waren. 
- Martijn Kessels VWO 5 de finale van de Nederlandse wiskunde olympiade heeft gehaald.  

15 september is de finale. Proficiat en veel succes Martijn. 
- Sven Bremmers, Siem Frissen, Addie Tielen, Jasper Leijssenaar 8ste zijn geworden bij de landelijke 

wiskunde Kangoeroetest 
- Jari, Tjeerd en Luuk schitterden tijdens de regionale meesterproef finale. 
- we een 2de prijs in de wacht hebben gesleept met het praktijkwerkstuk voor de modeshow. 
 
 
 

     Wij wensen iedereen een fijne vakantie en tot volgend schooljaar! 
  

 



Samenvatting ouderraadvergadering d.d. 6 juni 2017. 
 

Samenvatting ouderraad vergadering 6 juni 2017 
 

Mededelingen directie 
 Paula Toonen is weer aan het opkrabbelen. 

 In Asten is het leerwerkpleinen project gestart sinds de 4e periode.  

 In het Peelbelang staat meer over de school in Deurne, dan in het Contact over het Varendonck College.  

Irma zal contact opnemen met de redactie van deze bladen met de vraag dit gelijk te trekken. 

 
Werkgroep thema-avond 

Organisatie ligt op schema. Datum; donderdag 9 november 2017 met als thema “het puberbrein”.  
 

Stand van zaken ouderbetrokkenheid 3.0 
Er worden een paar vragen verstuurd naar alle ouders van examenkandidaten, wat ging er goed tijdens 

heel de schoolperiode, wat kon beter en wat heb je gemist. In de komende vergaderingen zullen wij de 
voortgang met de directie bespreken. 
Wij willen als ouderraad meer bereikbaar zijn voor andere ouders. 
 
 
Rondvraag 

 Joost: Tropenrooster, mooi dat het gelukt is om op heel korte termijn dit te realiseren en bekend te 
maken aan de leerlingen. Als een leraar besluit hiervan af te wijken het verzoek dat hij/zij dit 
communiceert met de leerlingen zodat deze voorbereid zijn (lunch etc.).  

 Joost: Kan er met de planning van de kennismakingsmiddag voor nieuwe brugklasleerlingen 
volgend jaar rekening gehouden worden met de kermis in Heusden? Dit jaar is het op maandag 12 
juni en voor de kinderen uit Heusden is dit een vrije dag die vaak met ouders wordt ingevuld door 
iets leuks te doen. Als hiermee rekening te houden is door VDC zullen veel ouders blij zijn. 

 Franci: vraagt naar de lessen van dubbelklik: (3e jaars basisonderwijs afd. dienstverlening), deze 
worden als zeer saai ervaren, leerlingen hebben liever een “gewoon lesuur”. Dit zal Irma met dhr. 
van Teeffelen bespreken. 

 

 
 

<ga terug> 
  



  

Reis naar jouw toekomst 

 
  

 
<ga terug> 

 



 

Waarom maakt uw kind een sector- of profielwerkstuk?  
 
In deze nieuwsbrief behandelen we het sectorwerkstuk. 
 
Veerle Rutten heeft met haar sectorwerkstuk op 8-6-2017 een 2de prijs behaald bij Ons Middelbaar 
Onderwijs. Zij vond het een heel bijzondere ervaring waar ze heel trots op mag zijn. Wij blikten met haar 
terug op deze periode.  
   
De dag na de prijsuitreiking hebben we haar als ouderraad gebak gebracht en de volgende vragen gesteld: 
 
Wat heeft het sectorwerkstuk je uiteindelijk gebracht? 
Een bijzondere ervaring en verder heeft het mij geholpen bij het kiezen van mijn toekomstig beroep en de 
daarbij behorende opleidingen. 
Verder ben ik uit 14 inzendingen/scholen genomineerd als een van de 3 beste sectorwerkstukken. 
Uiteindelijk ben ik als 2de geëindigd. 
  

Kan je uitleggen hoe je de keuze van je thema aangepakt hebt? 
In groep 6 droomde ik ervan om schrijfster te worden. Dus schrijven is echt mijn ding. Het is alleen de 

vraag of ik met het schrijven van boeken voldoende inkomen kan realiseren. Dit is de reden dat ik gekozen 
heb voor een loopbaan in de journalistiek. 

Under cover journalist en het Jeugdjournaal stonden op mijn lijstje. Om deze reden heb ik als thema 
gekozen: ”Vrijheid van meningsuiting in de journalistiek”. 
 
Wat is je conclusie waarop je je vervolgopleiding hebt gekozen? 
Under Cover journalistiek ga ik niet doen. Door mijn werkstuk en gesprekken met journalisten onder 
andere in Amsterdam bij de Telegraaf realiseerde ik me dat ik in dit werk veel wetten overschrijdt. 
Hierdoor zal ik vaak voor de rechter staan. Daar heb ik geen behoefte aan. Dus nu heb ik gekozen om te 
gaan voor een baan bij het Jeugdjournaal of tv journalist in het buitenland.  

 
Welke opleiding wil je gaan doen? 
3 jaar MBO marketing en communicatie en daarna 3 jaar HBO journalistiek.  

 
Hoeveel tijd heeft het maken van het werkstuk je gekost? 

Ik heb heel veel zelf gedaan. 
In totaal heb ik er ongeveer 30 uur aan gewerkt. Je mag hier 2x 10 weken in de mentorles aan werken. 

Begeleiding heb ik gehad van Meneer H. van Bussel.  
 

Hoe is de winnaar bekend gemaakt en wat ga je met je prijs doen?  
Wanneer je genomineerd bent weet je al dat je prijs hebt.  

Eerst komt er een superlange speech met de beoordelingen. Natuurlijk om de spanning op te bouwen en 
dan wordt de winnaar bekend gemaakt. Mijn 2e prijs was een cheque van € 600,-  deze is vrij te besteden. 

Ik denk vakantie ….of toch een laptop. 
 

Als toetje nog even de tips van de expert 
 Begin op tijd. In begin lijk je veel tijd te hebben maar op het einde kom je dan snel tijd te kort. Lever het ook  

op tijd in, dan heb je je (op) tijdpunten in ieder geval. Indien je al je tijdpunten behaald heb t, heb je al een 

voldoende. Maximaal kun je er 113 halen Veerle had er 106. Vanaf 94 punten heb je een voldoende. Per 

onderdeel ( 8 stuks) krijg je dus punten.  

 Met het 1ste onderdeel kun je 21 punten behalen. Dus heel belangrijk!  



 Etten Leur, was eerste. Zij hadden Cyberpesten als thema. Hun oplossing wordt ook daadwerkelijk 

toegepast. Een maatschappelijk en actueel thema doet het goed bij de jury. En natuurlij k iets anders dan 

anderen hebben. Zorg dat je uniek bent. 

 

In de volgende nieuwsbrief gaan we in op het profielwerkstuk.  

 

 

                                                                                                                                                                                                
 

 

<ga terug> 



 Gala 2017 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

<ga terug>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


