
Notulen klankbordvergadering 10 januari 

Tijd: 15.30 – 16.30 uur 

Locatie: vergaderkamer Varendonck College Asten 

- Shakespeare workshop 

Op maandag 21 januari komt Shakespeare in Performance  langs om een workshop te geven 

over het toneelstuk Macbeth aan TTO2. In de avond zullen de leerlingen het stuk opvoeren 

voor ouders.  

- Cambridge examen 

De leerlingen van vw4 hebben vijf lessen gehad over het Cambridge examen. Ze hebben 

gekeken naar spreken, schrijven en use of English. In periode 3 zullen zij nog een 

oefenexamen maken in de les.  

- Nieuwe docent IB, Stephen Fleeman 

Stephen Fleeman zal Charles Heron vervangen als IB-docent. Hij zal nauw samenwerken met 

Jasper ter Horst en Corien van den Broek. Stephen is een native speaker, hij is in het najaar 

van 2018 van Amerika naar Nederland verhuisd.  

- Internationale stage vw5 

De eerste drie leerlingen uit vw5 zijn op internationale stage geweest. Een leerling is naar 

Australië geweest en twee zijn naar de VS geweest.  

- Binnengekomen vragen/opmerkingen van ouders 

Er zijn geen mails binnengekomen.  

- Rondvraag 

 De mail naar ouders van TTO3 is niet doorgestuurd door de mentor. Coördinator gaat 

vragen of mentor deze alsnog wil versturen. 

 De letters die leerlingen krijgen voor hun Engels is soms oneerlijk voor stille leerlingen. 

Coördinator gaat dit op de agenda zetten voor de volgende teamvergadering om te 

kijken naar een oplossing. Suggestie vanuit de klankbord is om met leerlingen in de 

onderbouw Engelse ‘interviewtjes’ af te nemen.  

 De website is op dit moment niet up-to-date. De coördinator gaat de teksten aanpassen 

en dit doorgeven aan de PR-medewerker.  

 Is er een voorkeur op TTO voor het Engels of het Amerikaans Engels? Er is geen voorkeur, 

leerlingen mogen elk accent kiezen wat zij willen. De enige regel is dat zij dit consequent 

moeten toepassen, zowel mondeling als bij hun schriftelijk werk.  


