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Voorstellen nieuwe leden
De klankbordgroep ouders TTO wordt dit jaar verstrekt door twee nieuwe leden; Barbara
Oomen en Judith van Unen.
IB-coördinator
Na het vertrek van onze IB-coördinator is er een nieuwe IB-coördinator aangesteld, namelijk
Jasper ter Horst. Hij is tevens het aanspreekpunt voor de leerlingen van vw6 die vragen
hebben over het IB-examen.
Uitwisseling leerjaar 3
De uitwisseling is nog in volle gang. Het gaat goed, de Spaanse leerlingen spreken redelijk
goed Engels. De uitwisseling zal geëvalueerd worden aan de hand van de input van de
klankbordgroep.
Reis leerjaar 1
De reis van leerjaar 1 gaat een beetje veranderen. De dinsdag wordt iets voller gepland
omdat leerlingen aangaven dat er op die dag te veel vrije tijd was. Dit wordt ook beaamt
door de klankbordgroep. Er komt een museumactiviteit bij en een stadswandeling. Ook de
donderdag wordt misschien anders. Nu gaan we naar het strand om fossielen te zoeken. Dit
werd altijd georganiseerd door een lokale vereniging, maar deze is twee jaar geleden
opgeheven. Sindsdien organiseren we het fossielen zoeken zelf. Dit gaat goed maar we
denken dat het leerrendement groter is als er een externe organisatie bij betrokken is. We
gaan dus op zoek naar een nieuwe outdoor-activiteit.
Cambridge examens voorbereiding
Dit jaar willen we in periode 2 gaan oefenen met het Cambridge examen. Leerlingen zullen in
de les oefenopdrachten moeten maken en ze krijgen een code waarmee ze een
oefenexamen kunnen maken. Ook dit examen zal tijdens de les afgenomen worden. Het zal
geen intensieve examentraining worden, maar is vooral bedoeld om de leerlingen te laten
zien hoe het examen eruit ziet.
Phileas Fogg Theatre workshop
De theater workshop is weer goed bevallen, de leerlingen waren erg positief. Volgend jaar
zullen we Phileas Fogg weer vragen om een workshop te organiseren.
Rondvraag
1. Even duidelijk wat het verschil is tussen een IB-coördinator en een TTO-coördinator. Er is
een IB-coordinator die verantwoordelijk is voor het examenprogramma van het
International Baccalaureate. Er zijn twee TTO-coördinatoren die verantwoordelijk zijn
voor het TTO-onderwijs in het algemeen. Eentje is voornamelijk voor de onderbouw en
de ander voornamelijk voor de bovenbouw. In praktijk werken de coördinatoren veel
samen.
2. Er is een nieuwe docent IB, hier zijn de ouders niet van op de hoogte gesteld. Komt er
nog een mail om deze nieuwe collega voor te stellen? De TTO-coördinator gaat de
teamleider verzoeken om een mail naar de ouders te sturen.
3. Hoe wordt input van andere ouders verzameld? Oppert het idee om als klankbordouder
een paar weken voor de vergadering de ouders in de klas te mailen om te vragen wat
hier speelt. De klankbordgroep vindt dit een goed idee.
4. Heeft het strengere consequenties hangen aan de TTO-letter nog gevolgen gehad? Tot
nu toe nog niet veel. Er zijn geen leerlingen geweest die zijn moeten ophouden met TTO
vanwege een te lage TTO-letter.
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