Samenvatting vergadering ouderraad d.d.17 december 2018

Opening vergadering
Jammer dat er deze vergadering zoveel afmeldingen zijn, fijn dat overige leden wel
gekomen zijn. Irma sluit wat later aan.

Vergadering 27 november 2018
Geen aanvullingen op notulen en actielijst.

Ingekomen stukken
Een ouder heeft een klacht naar diverse personen binnen het Varendonck College,
waaronder ook de ouderraad, doorgestuurd. Kind en ouder zijn niet meer verbonden aan de
school. Erg vervelend allemaal, maar hier kunnen wij als ouderraad nu niets meer mee
doen. Ouders zijn doorverwezen om een klacht in te dienen.
E-mail van directrice Paula Toonen ontvangen waarin ze iedereen bedankt voor de fijne
samenwerking. Om gezondheidsredenen neemt Paula afscheid van het Varendonck. Franca
en Angelle willen namens de ouderraad naar de afscheidsreceptie gaan.

Mededelingen directie
● Elzelien heeft contact gehad met Arthur over de website en communicatie, hier zal een
vervolg op komen. Ook is ze binnen en buiten de school positieve verhalen over het
Varendonck aan het verzamelen. (Denk hierbij aan bijv. goede school voor iedereen,
samenwerken etc.)
● De tekeningen m.b.t. het bouwontwerp en de leerpleinen worden al meer definitief.
● In someren is de rust wat meer teruggekeerd. De onderwijsinspectie is geweest voor
de afdeling basis/kader. Zij gaan ook de klassen in en richten zich op onderwerpen
als:
- is er deugdelijk onderwijs
- opbrengst gericht werken

Stand van zaken ouderbetrokkenheid 3.0
Er is een goed gesprek geweest met afdelingsleiders Evelien Hommen (Someren) en
Patricia van de Vegt (Asten) om te bespreken of men meer (zo niet alle) leerkrachten (op
schoolniveau) en afdelingsleiders op een lijn te kunnen krijgen. Denk aan:
- een infokaart per leerjaar
- een placemat met teksten en info om met elkaar in gesprek te komen/blijven
- intensievere samenwerking met ouders door deze meer te betrekken bij de organisatie van
bijvoorbeeld de beroependag.

Leraren geven nog niet allemaal dezelfde informatie aan ouders. Om hier meer handvatten
voor te krijgen is het misschien goed om een informatief gesprek aan te gaan met de
landelijke vereniging ouders en onderwijs. En dit dan speciaal te organiseren voor de
ouderraad (en evt. MR).
Actiepunt: Franca plant een volgende ouderbetrokkenheid info-avond. Ook zal zij de nieuwe
ouders van de ouderraad informatie verstrekken aan de nieuwe ouders.

Rondvraag.
● Angelle: beeldkrant Someren. Op de website van het VDC staat bij de beeldkrant
Someren nog info over een schooldag eind augustus. In Someren wordt de
beeldkrant niet goed bijgehouden terwijl er in Asten wel elke dag vers nieuws op
staat. Irma vraagt Angelle dit door te geven aan Pieter Verberne.
● Gabby: geeft uitleg over de ouderraad basisschool groot Deurne. Ze gaat navragen
bij de OR in Deurne of zij zaken met ons willen uitwisselen, ook hoe zij de OR
inrichten.
● Joost: vraagt of er rekening gehouden kan worden met de vrije dagen van de lagere
scholen. Irma geeft aan dat dit niet helemaal bij te houden is, ers zijn veel scholen
met diverse agenda’s.
● Irma: bedankt iedereen met een kerstattentie.

