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December 2017

Nieuwsbrief voor ouders 
Hierbij ontvangt u onze eerste digitale nieuwsbrief voor ouders van leerlingen
op het Varendonck College. Deze nieuwsbrief staat in het teken van de
Ouderraad. De 'oude' nieuwsbrief van de Ouderraad vervalt hiermee, de
berichten van de Ouderraad treft u voortaan in deze nieuwsbrief aan. 
 
Irma van Nieuwenhuijsen 
rector Varendonk College

Van ouders voor ouders 
De ouderraad is momenteel druk aan de slag met het onderwerp
“Ouderbetrokkenheid 3.0”. Na de examens van deze zomer hebben we dan
ook aan afzwaaiende ouders feedback gevraagd over het Varendonck College.
Op deze manier hopen we echt te weten te komen wat er leeft en speelt onder
ouders, en in dit geval van zeer ervaren ouders. De resultaten hiervan worden
nu in kaart gebracht en van daaruit wordt een plan gemaakt. Ook zullen we
binnenkort de ouders van de eerstejaars leerlingen benaderen met de vraag
om feedback, met hetzelfde doel, wat leeft er onder ouders en hoe kunnen wij
daar nog beter op inspelen. 
 
We vergaderen 6 keer per jaar met de directie. Deze vergaderingen zijn
openbaar en kunt u bijwonen. Wij vragen u dan wel om dit even aan ons te
melden via ouderraad@varendonck.nl.  De verslagen van de vergaderingen
zijn terug te vinden op de website van het Varendonck College -> ouderraad ->
bij de datum van de betreffende vergadering, klik hier om de verslagen te
bekijken. 
  
Franci van der Mijden 
Voorzitter Ouderraad 

mailto:ouderraad@varendonck.nl
https://www.varendonck.nl/pagina/965/Ouderraad+2017+-+2018
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Varendonck College 
 

De ouderraad wenst u fijne feestdagen en een goede start van het nieuwe jaar.

Thema-avond Hoe overleef ik mijn puber? 
 
Met een enorme opkomst van ongeveer 350 ouders, heeft Aletta Smits op
donderdag  9 november op het Varendonck College in Someren een
presentatie gehouden over het puberbrein en het pubergedrag De avond was
georganiseerd door de werkgroep Thema-avond Varendonck in samenwerking
met Centrum voor Jeugd en Gezin. Op een leuke en humoristische manier
heeft Aletta ons duidelijke gemaakt dat een puber anders reageert door hun
“puber”-brein. 
 
> Lees hier het verslag van de thema-avond

https://gallery.mailchimp.com/ee2dc21e4136db8d23e7bd9d2/files/d445f789-4c7a-450c-b920-163aee9172f5/Hoe_overleef_ik_mijn_puber_9_nov_2017.pdf
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Van de ouderraad: 'Het profielwerkstuk' 
 
In de vorige nieuwsbrief is het sectorwerkstuk verder toegelicht. Zoals beloofd
vertellen we deze keer iets meer over het profielwerkstuk. Op verzoek van de
ouderraad schreef mevrouw Van der Laan - Lobo een informatief stuk over het
profielwerkstuk. Ook een leerling vertelt iets hierover. 
 
> Lees hier het artikel van mevrouw van der Laan - Lobo

https://www.varendonck.nl/bestanden/1342/2016-2017--Nieuwsbrief-nr4-oudervoorouders.pdf
https://gallery.mailchimp.com/ee2dc21e4136db8d23e7bd9d2/files/f3dca61b-77aa-4986-bb87-c91b6fcddf7f/profielwerkstuk.pdf
https://gallery.mailchimp.com/ee2dc21e4136db8d23e7bd9d2/files/f3dca61b-77aa-4986-bb87-c91b6fcddf7f/profielwerkstuk.pdf
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Open Dag 
Op zondag 28 januari zetten wij de deuren van onze locaties wagenwijd open
tijdens onze Open Dag. Maak kennis met onze enthousiaste docenten en
ontdek de mogelijkheden die het Varendonck College biedt. De Open Dag is
van 12:00 - 16:00 uur. 
 
> Lees meer

Voor meer informatie over het Varendonck College kijk op www.varendonck.nl.

Info Varendonck >

https://www.varendonck.nl/Belangrijke-data-groep-7-en-8-2017--2018?parentId=151
http://varendonck.nl/
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Copyright © 2017 Varendonck College, All rights reserved. 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een kind op onze school heeft. 

 
Varendonck College 

Beatrixlaan 25 
5721 LZ Asten 

 
De ouderraad is te bereiken via ouderraad@varendonck.nl. 
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