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Voorwoord 

 
Welkom op het Varendonck College!  
 
Wij op het Varendonck College vinden het belangrijk dat je je snel thuis gaat voelen bij ons. We 
denken dat het helpt als je de belangrijkste informatie in een boekje overzichtelijk bij elkaar hebt. Dit 
boekje is ook voor je ouders, dus laat het ook aan hen lezen! Zoals in de meeste (informatieve) boeken 
heeft ook dit boekje een inhoudsopgave, zodat je alles snel terug kunt vinden. Op de achterkant 
hebben we een aantal belangrijke data op een rijtje gezet, zodat je die alvast kunt noteren in je 
agenda en op de kalender thuis. 
 
Na de kennismaking met je mentor weet je precies aan wie je al je vragen kunt stellen. Het is jouw 
contactpersoon en ook die van je ouders. Daarnaast zijn er nog afdelingsleiders op deze school. Je 
mentor zal je dit allemaal uitleggen. 
 
Wij wensen je heel veel succes en plezier op het Varendonck College! 
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1. Informatie voor leerlingen 

1.1 Materialenlijst 

Op onze website: www.varendonck.nl tref je onder het kopje voor leerlingen de materialenlijsten per 
afdeling aan.  
 
Lichamelijke opvoeding: sportsokken en gymschoenen 

 shirt en sportbroek 
 

Het dragen van door voorgeschreven sportkleding is tijdens de lessen lichamelijke opvoeding 
verplicht.  
 
Deze sportkleding is te verkrijgen bij Bij Willem in Asten; Sportpunt in Someren en Thijssen Sport in 
Someren. 

 
Shirt Hummel met Varendonck-logo € 16,00 
Short Hummel (blauw)   € 11,00 
 

Het is bovendien verplicht tijdens de lessen lichamelijke opvoeding sportschoenen te dragen. Let er bij 
de aanschaf op dat je deze schoenen zowel binnen als buiten kunt dragen en dat ze geen zwarte zolen 
hebben, die zwarte strepen op de vloer geven. 
 
Je kunt gebruik maken van een gratis locker. Meld je hiervoor bij de conciërgebalie. Bij het kwijtraken 
van de sleutel moet je € 25,00 betalen voor vervanging van het slot met sleutel.  

1.2 Schoolboeken voor het komend schooljaar 

Hoe kom je aan je schoolboeken voor het komend schooljaar?  
 

Bijna gratis 
De meeste schoolboeken zijn gratis en worden in de zomer op je huisadres bezorgd. Maar daar moet 
je wel wat voor doen!  
 

Te laat bestellen?  
Om je gratis schoolboeken te krijgen moet je ze wel zelf tijdig “bestellen”. De website van Iddink gaat  
20 juni online. Het is belangrijk dat je de bestelling vóór maandag 9 juli 2018 doet.  
 
Als je later bestelt, kost het extra tijd en geld om je bestelling verzend klaar te maken. Dit betekent dat 
Iddink de extra kosten aan jou doorberekent.  
Er hoeft geen borg betaald te worden voor het gebruik van de boeken. Je ouders blijven wel 
aansprakelijk in het geval de boeken beschadigd worden of vermist raken. 
 

http://www.varendonck.nl/
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Hoe bestel je?  

Ga vóór 9 juli 2018 naar www.iddink.nl/bestellen 
Het enige wat je verder nodig hebt is je schoolcode. 
Voor de locatie Someren is dit:   X44SW2P6 en je persoonlijke account.  
Voor de locatie Asten is dit:   Y53XH7D3 en je persoonlijke account.  
Dit persoonlijke account kun je zelf aanmaken tijdens het bestellen. 

 
Hulp 
Voor hulp bij het bestellen kun je telefonisch contact met de school opnemen op telefoonnummer:  
0493-672672.  
 
Overige leermiddelen bestellen 
Op www.iddink.nl kun je ook leermiddelen bestellen die niet “gratis” zijn, zoals atlassen, 
woordenboeken, rekenmachines e.d., maar je mag deze ook op een andere manier kopen of 
verkrijgen. 
 
Aandachtspunten 

 je moet zelf je boeken bestellen vóór 9 juli 2018. 

 je kunt bij het bestellen van boeken aangeven of je een tekendoos, schetsboek of locker wilt.  

 indien op tijd besteld, worden je boeken in de periode van 23 juli t/m 18 augustus 2018 geleverd.  

 ben je op vakantie? Geen probleem. De bezorgdienst laat een bericht achter waar jij je bestelling 
kunt ophalen.   

 vergelijk bij ontvangst van het boekenpakket de ontvangen boeken met de pakbon.  
 

1.3 De lesuren en onze website 

De meeste informatie over onze school kun je vinden in de schoolgids op onze website: 
www.varendonck.nl. Daar staan bijvoorbeeld ook de lestijden in. 
 
Belangrijke zaken die je op onze website kunt vinden zijn: 
- De schoolgids. Deze is volledig digitaal. Er wordt geen papieren versie verstrekt.  
- Het leerlingenstatuut.  
- Een link naar Magister. In Magister kun je de cijfers inzien die je hebt behaald. Ook kun je daar de 

aanwezigheidsregistratie inzien. Hierover ontvang je aan het begin van het schooljaar een brief 
met inloggegevens. Voor de locatie Someren staat het actuele rooster, dus inclusief de dagelijkse 
roosterwijzigingen in Magister, deze zijn ook terug te zien op de beeldkrant.  

- Een link naar rooster en beeldkrant. Hier kun je het actuele rooster en de beeldkrant zien.  
- De jaarkalender. 
 

http://www.iddink.nl/
http://www.iddink.nl/
http://www.varendonck.nl/
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1.4 Inloggen van leerlingen op het netwerk en in Magister 

In de eerste week van het nieuwe schooljaar krijg je een brief thuis gestuurd met daarin de 
inloggegevens en aanvullende informatie. Schrijf deze inloggegevens in je agenda, zodat je op school 
kunt inloggen. Er wordt van je verwacht dat je je Magister-mail regelmatig leest.  
 

2. Aanvullende informatie voor ouders 
 
Huiswerkvrij 
Aan leerlingen wordt uitsluitend huiswerkvrij of vrijstelling van het volgen van lessen gegeven door of 
namens de schoolleiding. In het belang van de leerlingen gaan wij ervan uit, dat u slechts onder 
dringende omstandigheden van deze mogelijkheid gebruik maakt. Dit kunt u aanvragen door middel 
van het “roze briefje”. Uw kind krijgt hierover in de eerste week van het schooljaar meer informatie. 
 
Financiële zaken 
Het Varendonck College vraagt geen vrijwillige ouderbijdrage. 
Voor de verschillende financiële bijdragen (excursies en onderwijsmaterialen) krijgt u een factuur van 
het Varendonck College of van Iddink. De rekeningen van het Varendonck College worden, door OMO 
(Ons Middelbaar Onderwijs), per e-mail aan u verstuurd. U kunt betalen met een Ideal-link.  
 
Kantineverkopen bij de cateraar en de frisdrankautomaten kunnen met contant geld worden betaald.  
 
Voor overige betalingen aan het Varendonck College kunnen leerlingen gebruik maken van een 
pinautomaat in de mediatheek in Asten en in Someren bij de conciërgebalie.   
 
Over financiële bijdragen voor facultatieve activiteiten/excursies wordt u tijdig geïnformeerd. Op onze 
website kunt u deze kosten per leerjaar en opleiding terug vinden onder het kopje: voor 
ouders/overzicht kosten. 
 
Leerlingen binnen tweetalig onderwijs in de onderbouw gaan ieder schooljaar op reis. Daarnaast 
worden extra kosten voor hen gemaakt. Denk hierbij aan de high tea, extra materialen en 
leesboeken.  In de bovenbouw zijn er bovendien extra kosten voor het IB examen. Het Varendonck 
College vraagt voor het schooljaar 2018-2019 hiervoor een eigen bijdrage per leerjaar van € 300,00  
met uitzondering van leerjaar 5. U krijgt hiervoor in de loop van het schooljaar een rekening. 
 
Inzage in Magister voor ouders 
Voor ouders die vorig jaar al leerlingen op onze school hadden, verandert er niets. De inloggegevens 
blijven voor u ongewijzigd.  
Ouders van nieuwe leerlingen krijgen een brief met inloggegevens en uitleg over het gebruik van 
Magister, ons leerlingenadministratiesysteem. 
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E-mailadressen in Magister van ouders en leerlingen 
Alle e-mailadressen van ouders en leerlingen zijn opgenomen in Magister. Wij zullen deze  
e-mailadressen gebruiken om u als ouder en/of leerling te informeren.  
 
Het is daarom belangrijk dat u zelf, zowel ouders als leerlingen, dit e-mailadres actueel houdt in 
Magister. De instructie hiervoor kunt u terugvinden in de handleiding Magister op onze website 
www.varendonck.nl. 
 
Wet op de Privacy 
Jaarlijks zullen wij uw toestemming nodig hebben voor een aantal zaken die onder deze wet vallen. 
Nadere informatie hierover ontvangt u aan het begin van het schooljaar.  
 
De schoolfotograaf 
Van alle leerlingen en hun klas worden jaarlijks foto’s gemaakt door de schoolfotograaf. Dit schooljaar 
worden deze foto’s gemaakt door Vandenberg-ID uit Geldrop.  
Op onze locatie in Someren is dit op woensdag 29 augustus 2018 en op de locatie in Asten is dit op 
donderdag 30 augustus 2018.  
De schoolfotograaf werkt met de acceptgiromethode. Hiervoor heeft hij naast de naam van de 
leerlingen, ook de adressen nodig. Vandenberg-ID werkt volledig volgens de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. 
 
Mocht u als ouder bezwaar hebben tegen overhandiging van deze gegevens, dan kunt u ons dit per e-
mail vóór 25 augustus 2018 laten weten. Wij zullen dan uw adresgegevens niet doorgeven en er wordt 
geen vrijblijvend fotopakket aangeboden.  
Zie voor meer informatie onze website onder het kopje “Voor ouders”. 
 
Tegemoetkoming schoolkosten 
Het kindgebonden budget van de Belastingdienst is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de 
schoolkosten van kinderen tot 18 jaar.  
Meestal krijgt u het kindgebonden budget automatisch van de Belastingdienst. Kijk voor meer 
informatie op www.toeslagen.nl. 

 

 

 

 
 
 

http://www.varendonck.nl/
http://www.toeslagen.nl/
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3. Varendonck College: een gezonde school  
 
Rookvrije school 
Het Varendonck College is een ROOKVRIJE school. Ongeacht de leeftijd van de leerlingen mag er niet 
gerookt worden op school. Zoals bekend schaadt roken de gezondheid. Als school willen wij de 
leerlingen daarom niet langer de gelegenheid bieden om in de gebouwen en op de terreinen van de 
school te roken. 
 
Verkoop van gezonde producten in de kantine 
De kantineverkoop voor leerlingen is uitbesteed aan De Meester campuscatering uit Oirschot. Het 
assortiment is samengesteld in overleg met de schoolleiding en de werkgroep gezonde school en 
beoordeeld door voedingsdeskundigen van het Voedingscentrum te ‘s-Gravenhage. Het 
voedingscentrum adviseert om minimaal 75% basisvoedingsmiddelen aan te bieden en dus maximaal 
25% niet-basisvoedingsmiddelen. Het aangeboden assortiment voldoet hier ruimschoots aan.  
 
Aandacht voor gezonde leefstijl 
In het lesprogramma van biologie en verzorging zal aandacht worden besteed aan de invloed van je 
leefstijl op je gezondheid. 
Met docenten biologie en verzorging wordt gewerkt aan een programma voor de leerlingen. 
 
Aandachtspunt voor ouders 
Bespreek de noodzaak van een gezonde leefstijl met uw kind én voorkom dat uw kind zelf teveel 
ongezonde producten mee naar school neemt. 
 
Indien iets niet duidelijk is of als u opmerkingen heeft, verzoeken wij u hierover contact op te nemen 
met de klassenmentor of de afdelingsleider.  
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4.  Belangrijke data 
 
Vóór 9 juli 2018      boeken bestellen op www.iddink.nl 
 
23 juli t/m 18 augustus 2018    levering boeken op je huisadres 
20 of 21 augustus 2018     Dit is afhankelijk van je leerjaar/opleiding 
            (zie aparte brief)  
 

Handige websites 
 
www.varendonck.nl   voor de schoolgids, toegang tot Magister, beeldkrant, etc. 
 
www.iddink.nl    voor het bestellen van je boeken 
 
www.toeslagen.nl    voor meer informatie over het kindgebonden budget  
 
www.ikkiestto.nl   voor meer informatie over het tweetalig onderwijs 
 
 

Telefoonnummer School  : 0493-672672 
 

Klantenservice Iddink   : 0318-648761 
 
Beide telefoonnummers zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.  

 


