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Februari 2018

Van ouders voor ouders 
 
Wat gaat het toch snel! Het is alweer 2018 en wij wensen iedereen een gezellig en
succesvol jaar toe. 
  
In deze nieuwsbrief laten wij u weten dat we als ouderraad 80 reacties hebben
gehad op onze nieuwe vraag om feedback aan de eerstejaars ouders. En heel fijn
om te horen dat men overwegend enthousiast is over de manier waarop het
Varendonck College nieuwe leerlingen en hun ouders verwelkomt. We vergaderen
met de directie over de ouderbetrokkenheid die zeker in het eerste jaar dat uw kind
op school zit, erg belangrijk is. U en uw kind moeten een weg zien te vinden binnen
onze school en wij willen ervoor zorgen dat u deze weg gemakkelijk kunt vinden. 
  
Na een oproep voor nieuwe ouders voor de Ouderraad hebben we voldoende
aanmeldingen gehad en zijn we weer voltallig, waarbij alle studierichtingen weer
vertegenwoordigd zijn. Na elk schooljaar is er een natuurlijk verloop binnen de
Ouderraad, omdat de kinderen slagen. Na dit schooljaar ben ook ik aan de beurt. Na
9 jaar bij de ouderraad actief te zijn geweest ga ik het stokje overdragen, ik ga er
dan ook vanuit dat de examens succesvol zullen zijn en we met een diploma het
Varendonck College gaan verlaten in 2018. We hebben Franca Thijssen bereid
gevonden om mijn taak als voorzitter binnenkort over te nemen. In de volgende
nieuwsbrief zal zij zich voorstellen. Met veel plezier, betrokkenheid en een beetje
weemoed mag ik terugkijken op een fantastische schooltijd van onze dochters op
het Varendonck College! 
  
Franci van der Mijden 
Voorzitter Ouderraad 
Varendonck College
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Open Dag enthousiast bezocht  
 
Zo’n 600 geïnteresseerde leerlingen bezochten zondag 28 januari de Open
Dag van het Varendonck College. Na de Experience Day in oktober was dit
voor veel leerlingen uit groep 8 al een tweede kennismaking.

Veel achtstegroepers wisten de school te vinden, samen met ouders, broertjes,
zusjes en soms opa en oma. Ook veel leerlingen uit groep 7 kwamen alvast
een kijkje nemen. We ontvingen niet alleen bezoekers uit Asten en Someren,
ook Deurne, Geldrop, Mierlo, Heeze en Leende waren vertegenwoordigd.
Kennis maken, rond kijken, sfeer proeven, daar ging het om. Lees hier meer
over de Open Dag. 
De Ouderraad was ook aanwezig op de Open Dag en ondersteunde bij de
stellingen. Bezoekende ouders en hun kinderen werd gevraagd te kiezen uit vijf
stellingen naar aanleiding van de vraag: “Wat vind jij belangrijk bij het kiezen
van een middelbare school?”;

1. Wil nieuwe dingen leren
2. School is op fietsafstand
3. Gezellige sfeer
4. Goede begeleiding
5. Werken op computers

Zowel in Someren als in Asten kozen ouders en leerlingen voor 'Goede
begeleiding'. 

 
 Kijk hier voor de foto's van de Open Dag. 

https://www.varendonck.nl/nieuws/532/Open-Dag-enthousiast-bezocht
https://www.varendonck.nl/fotoalbum/132/Standaard-groep-%3EOpen-Dag-2018
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Nieuwe brugklasleerlingen kunnen zich nu al aanmelden via dit formulier. Om
de aanmelding definitief te maken is het de bedoeling dat ouders samen met
hun kind langs komen op 12, 13 of 14 maart. Klik hier voor meer informatie
over het aanmelden.

 
 

Lokale politici in debat met leerlingen Varendonck College 
 
Politici van alle Astense politieke partijen gaan op woensdag 28 februari in debat
met scholieren uit 4 en 5 havo van het Varendonck College. Het scholierendebat
wordt gehouden in de vorm van een Lagerhuisdebat en gaat over onderwerpen die
de jongeren zelf gekozen hebben. Bijvoorbeeld alcohol en drugs, gezondheid,

https://www.varendonck.nl/formulier/63/Aanmeldingsformulier-2018---2019-leerjaar-1-
https://www.varendonck.nl/pagina/992/Aanmelden+schooljaar+2018-+2019
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veiligheid en straffen. Diverse lokale politici zijn bij de voorbereidingen betrokken en
zullen ook minilesjes aan de leerlingen geven.  

Ook in Someren wordt een activiteit rondom de verkiezingen georganiseerd, in dit
geval voor de leerlingen die maatschappijkunde in hun pakket hebben. Deze
activiteit krijgt een wat andere vorm dan op de locatie Asten. Wel spelen ook lokale
politici een rol. Bovendien zal het een opmaat zijn voor deelname aan de
scholierenverkiezingen, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Van de ouderraad: Wat zijn KWT-uren? 
 
Keuze-werk-tijd (KWT) 
Binnen het onderwijs op het Varendonck College bieden we de leerlingen KWT uren.
KWT staat voor KeuzeWerkTijd. Leerlingen kunnen zelf kiezen welk vak zij tijdens
deze uren willen volgen. Dus een vak waar je meer ondersteuning nodig hebt, of
meer over wilt weten. Hieronder staan de verschillen per leerjaar / richting.  
 
VWO/HAVO onderbouw 
Aan het einde van het eerste jaar krijgen leerlingen voor het eerst keuzewerktijd
(KWT). Leerlingen kunnen kiezen welk vak zij tijdens deze uren willen volgen. De
keuze is beperkt en niet voor alle vakken toegankelijk. In een aantal situaties wordt
de keuze in overleg met de mentor en of vakdocent gemaakt. Leerlingen die extra
wiskunde uitleg willen hebben kiezen voor dat vak. Gaat het met de talen wat
minder, dan kan bijvoorbeeld voor een extra les Frans worden gekozen. Aan het
begin van de tweede klas gaat het om drie lesuren per week. Tegen het eind van de
derde klas, dan zijn zes uur vrij in te vullen. Het KWT-systeem wordt in de
bovenbouw voortgezet en uitgebreid. 
  
HAVO bovenbouw - VWO bovenbouw 
Kenmerkend voor het Varendonck College is dat een behoorlijk aantal leerlingen
meer dan één extra vak doet. In de bovenbouw volgen leerlingen ongeveer tien uren
keuzewerktijd per week. Leerlingen kunnen tijdens deze uren kiezen voor welk vak
zij inschrijven. Zij kunnen tijdens deze uren ook begeleid zelfstandig werken,
studeren in de mediatheek, een practicum doen, enzovoorts.  
  
VMBO Dienstverlening, basis en kader / VMBO Techniek basis en kader   
Het Varendonck College is er trots op dat haar leerlingen daadwerkelijk een
persoonlijk programma volgen. KWT is hier een onderdeel van. Leerlingen kunnen
tijdens KWT kiezen voor de vakken waar ze extra ondersteuning bij nodig hebben.

Gezocht: deelnemers aan onderzoek van Universiteit Utrecht over
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gevolgen echtscheiding

In Nederland maken jaarlijks zo'n 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van
hun ouders mee. De Universiteit van Utrecht onderzoekt hoe ouders en kind(eren)
met elkaar omgaan na een scheiding en wat dit betekent voor de ontwikkeling van
kinderen. De Universiteit Utrecht zoekt daarom gezinnen waarvan ouders korter dan
1,5 jaar uit elkaar wonen of bijna uit elkaar gaan. Tenminste één kind is tussen de 8
en 16 jaar.  
Wilt u deelnemen aan dit onderzoek? Hier kunt u meer lezen over het onderzoek,
hoe u zich kunt aanmelden en de achtergrond van het onderzoek. 

Alle VMBO leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 nemen dit jaar deel aan On Stage.
On Stage is een Beroepenfeest voor VMBO leerlingen en
beroepsbeoefenaren. Tijdens het Beroepenfeest op dinsdag 15 mei gaan
leerlingen in gesprek met enkele beroepsbeoefenaren. Op de Doe Dag op
donderdag 31 mei gaan de leerlingen bij hen op werkbezoek om ze bekender
te maken met een bepaald beroep of branche. Alle ouders van deze leerlingen
hebben hierover inmiddels een mail ontvangen. Wilt u meer weten over On
Stage?  Of wilt u aanwezig zijn op het Beroepenfeest en met leerlingen in
gesprek gaan over uw beroep, branche of onderneming? Kijk op Someren On
Stage. Of lees de folder hier. 

Onze leerlingen in het nieuws

https://gallery.mailchimp.com/ee2dc21e4136db8d23e7bd9d2/files/98a96744-7c50-41b1-8bf7-1e78b1fdc246/Gezinsrelaties_na_scheiding_scholen.pdf
https://www.somerenonstage.nl/
https://gallery.mailchimp.com/ee2dc21e4136db8d23e7bd9d2/files/d3e10f08-5314-4ca2-bb46-5bf447d9530a/Flyer_Someren_aangepast_klein.pdf
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De afgelopen weken lieten onze leerlingen zich van hun beste kant zien.
Bijvoorbeeld tijdens de modeshow, de Skills Talents, de netwerkbijeenkomst van het
Technasium en de Dag van de Klassieken. Klik hierboven op de foto's om meer te
lezen over deze activiteiten.

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

Info Varendonck >

http://www.hetcontact.nl/jongeren/20180127/indian-bride-wint-modeshow-varendonck
https://www.varendonck.nl/nieuws/533/Varendonck-College-Provinciaal-Kampioen-bij-Skills-Talent-2017---2018
https://gallery.mailchimp.com/ee2dc21e4136db8d23e7bd9d2/files/7906922f-d39d-47ee-9d12-ef655da48dab/Technasium_Netwerkdag_2018.pdf
https://gallery.mailchimp.com/ee2dc21e4136db8d23e7bd9d2/files/1cb748c0-5824-45f8-837e-9fdd4c6e89fd/Dag_van_de_Klassieken.pdf
https://www.varendonck.nl/pagina/965/Ouderraad+2017+-+2018
http://varendonck.nl/
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Copyright © 2018 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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