Samenvatting vergadering ouderraad d.d. 5 juni 2018
Opening vergadering
Elzelien Goossens, PR medewerker van de school is uitgenodigd om deze OR bij te wonen
om samen met ons van gedachten te wisselen over wat wij vinden van communicatie,
nieuwsbrief, en een nieuw te voeren campagne.
Ingekomen stukken
Er is reclame via magister verstuurd. Het betreft reclame door een kapper die voor de
examenkandidaten een aanbieding heeft gedaan m.b.t. een galakapsel. Ondanks dat alleen
de 4e jaars leerlingen in Someren deze hebben ontvangen is dit ongepast en ongewenst.
Aangegeven wordt dat de school zich hier niet voor leent en dat dit niet meer mag gebeuren.
Mededelingen directie
● De situatie rondom directielid Paula Toonen is weinig veranderd. Mark Franzen (adinterim) zal haar blijven vervangen.
●
Start nieuwe schooljaar, Claus van Teeffelen (afdelingsleider VMBO) verlaat de
school. Intern wordt er geschoven zodat de school met 3 afdelingsleiders verder kan.
Rolf Janssen heeft de brugklas leerjaar 1 en 2, Evelien Hommen heeft leerjaar 3,
4 VMBO basis en VMBO kader. Pieter Verberne heeft leerjaar 3 en 4 VMBO GT–T.
●
Onderwijsontwikkelingen:
VWO/HAVO Asten: plannen van de nieuwbouw liggen klaar, moeten mogelijk
nog wat bijgeschaafd worden. Na de zomervakantie komt er een definitief
ontwerp.
Laptop/ ICT project: er worden 400 laptops uitgedeeld, organisatorisch een
klus.
VMBO Someren: Someren on Stage was een geweldig project, voor zowel
leerlingen als de betrokken bedrijven. Nu nog kijken of het haalbaar is om dit
jaarlijks of 2 jaarlijks te organiseren.
Werkgroep thema-avond
Op donderdag 8 november staat de nieuwe thema-avond gepland. Het thema is “Je puber in
zijn kracht”, onderwerpen als groepsdruk, prestatiedruk, depressie komen hierbij aan bod.
Theatergroep Helder Theater werkt weer mee, zo ook experts uit de regio en het Centrum
voor Jeugd en Gezin.
Werkgroep Nieuwsbrief
In de eerste nieuwsbrief van komend schooljaar komen de volgende onderwerpen aan bod:
- ingaan op proefwerkweek
- examens
- open dagen van vervolgonderwijs
- ouderbetrokkenheid

Verder heeft Elzelien een nieuw concept Varendonck 2018/2019 laten zien. Hierbij vraagt ze
om onze mening als ouders. Het eerste idee is dat het Varendonck als goede school het
cijfer 8 verdient. ‘De 8 van Varendonck…’ in allerlei varianten komt dit aan bod.
De ‘V’ van Varendonck blijkt een herkenbaar teken. Hier mee door gaan? Belangrijk is dat
het concept de jeugd aanspreekt.
Privacyregels
Hoe gaat het Varendonck om met de aangescherpte privacyregels? OMO (het
overkoepelend orgaan waar het Varendonck onder valt) heeft een boekwerk met alle
richtlijnen waaraan men zich moet houden. Dit is volgens de wet vastgelegd. Het is vooral
veel werk. Wanneer men het vermoeden heeft dat de regels overschreden worden, kan men
dit melden aan mentor en/of afdelingsleider.
Stand van zaken ouderbetrokkenheid 3.0
Analyse over de feedback van de 1e jaars ouders:
communicatie wordt wisselend ontvangen
de website mag duidelijker
de ene mentor geeft meer informatie dan de andere
de behoefte meer op 1 lijn te willen zitten (ouders – leerkracht)
10 min gesprek moet voor iedereen toegankelijk zijn, nu wordt je alleen opgeroepen
als het niet goed gaat, gesprek is er voor iedereen om ook gehoord te worden.
De website moet toegankelijker gemaakt worden, makkelijker vindbaar in 3 klikken. Er wordt
een werkgroep website gevormd.
Tijdens de informatieavond van het 1e jaar in Someren en Asten aan het begin van het
schooljaar worden de kaarten van de ouderraad weer uitgedeeld. Franca zal in haar woordje
aangeven dat we nog op zoek zijn naar twee nieuwe leden, bij voorkeur ouders met
kinderen op Basis.
Rondvraag.
●
Arthur: gaat eerst een website frame maken.
●
Judith B.: geeft aan dat ze stopt als lid van de ouderraad en MR. Judith wordt
bedankt voor haar inzet.
●
Franci: Zij geeft ook aan te stoppen als lid van de ouderraad. Ook Franci wordt
bedankt voor haar inzet.

