
 

Samenvatting vergadering ouderraad d.d. 6 februari 2018 

 

Opening vergadering 

Omdat Franca Thijssen na de zomervakantie de voorzitterschap overneemt van Franci van 

der Mijden, neemt Franca nu alvast de vergadering over. 

 

Mededelingen directie 

● Paula Toonen is ivm ziekte uitgevallen. Mark Franzen is nu 3 dagen in de week in 

Someren om haar te vervangen als Interim, in ieder geval tot aan de zomervakantie. 

Mark komt uit Enschede en zoekt in Someren nog een onderkomen voor 3 dagen in 

de week tot aan de vakantie. Suggesties indienen bij Irma. Er wordt een kaart naar 

Paula gestuurd namens de ouderraad. 

● Locatie Asten: De ideeën over de onderwijsontwikkelingen en de bouw krijgen tot aan 

de zomervakantie de tijd ‘om te landen’. Het definitief ontwerp volgt na de 

zomervakantie. Getracht wordt om voor de zomervakantie van 2019 te starten met de 

bouw, zodat veel werkzaamheden in de vakantie uitgevoerd kunnen worden. 

● Laptop/ ICT project: aandachtspunten eventueel bespreken tijdens MR vergadering: 

● Tijdens de open dag is het laptopproject niet kenbaar gemaakt. 

● De kosten van de laptop bedragen € 25 / maand. 

● De laptop gaat 3 jaar mee, voor VWO-leerlingen betekent dit dat zij 2x een 

laptop aan moeten schaffen. 

● Ouders voor wie de aanschaf van de laptop financieel niet haalbaar is, kunnen 

worden doorverwezen naar stichting leergeld. 

● Boekengeld wordt dan besteedt aan digitale boeken. 

● Specificaties van de laptop tijdig communiceren zodat ouders naar eigen 

gelegenheid kunnen investeren. 

● Kennismaking/contact met de nieuwe burgemeester van Someren heeft 

plaatsgevonden. 

  

Werkgroep thema-avond 

De werkgroep heeft onlangs de laatste thema-avond geëvalueerd; heel positief, leuk 

gebracht, goede sprekers. Nu met nieuwe ideeën bezig. 

  

Project on Stage. 

Claus van Teeffelen is afdelingsleider Dienstverlening en projectleider Someren on Stage. 

Someren On Stage valt onder een landelijk On Stage’-concept waaraan dit jaar 19 projecten 

meedoen. Het project is erop gericht om het VMBO in een positief daglicht te zetten 

waardoor het negatieve imago wordt doorbroken. Het is voor leerlingen van leerjaar 1, 2 en 

3 van het VMBO. Op 15 mei is er een beroepenfeest met ongeveer 15- 

beroepsbeoefenaars. 31 mei is het stage dag. Er komt een PR campagne en er is een 

speciale website www.somerenonstage.nl. Alle ouders krijgen per e-mail een brief met uitleg 

en werving. Alle beroepsgroepen zijn welkom, ook de burgemeester van Someren heeft zich 

al aangemeld! 

  

Stand van zaken ouderbetrokkenheid 3.0 

Analyse over de feedback van de 1e jaars ouders: de uitkomsten worden nog geanalyseerd, 

hier komen we nog op terug. Franca stuurt een nieuwe datumprikker rond om een nieuw 

http://www.somerenonstage.nl/
http://www.somerenonstage.nl/


 

overleg te plannen. Hoe bereiken we de leerkrachten? Het plan moet klaar liggen, hierover 

eventueel ook brainstormen met de afdelingsleiders. Een datum kan via Liesette van Hoek 

geprikt worden. De opzet van de informatieavonden zoals bij de 1e jaars ook doortrekken 

naar 2e, 3e etc jaars. 

  

Rondvraag. 

● Angelle: heeft vragen over het beleid m.b.t. het gebruik van foto`s waarop leerlingen  

            staan. Irma geeft uitleg. Zorgvuldig mee omspringen. 

● Arnoud: heeft vragen over het beleid m.b.t. oudergesprekken, hij wordt bijgepraat. 

● Marjan: vraagt naar de open dag, heeft de indruk dat het rustiger is geweest? 

● Judith B.: vraagt maar de bereikbaarheid van de school. Van 8.00 tot 17.00 uur is de  

            school bereikbaar 

  


