Notulen klankbordgroep ouders TTO 6 juni ’19
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Komend jaar hebben we een grote TTO-klas van 34 leerlingen. Er komt een ouderavond
geleid door Irma en Ad waarbij mentoren aanwezig zijn om de ouders van de nieuwe
leerlingen voor te lichten over het TTO-onderwijs van volgend jaar.
Er was veel heisa rondom het IB-examen in het nationale nieuws, maar het is toch goed
verlopen op het Varendonck. Nuffic heeft een e-mail gestuurd vanuit IB dat de situatie
serieus genomen moest worden, dus dit hebben wij gedaan. Iedereen, zowel ouders als
leerlingen, gingen akkoord met de maatregelen, dus er zijn geen problemen geweest.
Donderdag zijn de leerlingen een uur in quarantaine gehouden. Vrijdag en zaterdag moesten
de ouders de leerlingen afzetten en ophalen en daarvoor tekenen. De uitslag van het IBexamen komt op 6 juli. Leerlingen krijgen een inlogcode zodat ze bij hun resultaten kunnen.
Procedure wordt waarschijnlijk uitgelegd bij het ophalen van hun cijferlijsten, zodat
leerlingen weten hoe ze bij hun resultaten kunnen.
Nieuw IB-programma: De grootste veranderingen zijn dat de written tasks en de presentatie
(FOA) wegvallen. Daarvoor in de plaats komt het portfolio, dit wordt waarschijnlijk digitaal.
Leerlingen maken dat individueel en ze verzamelen hierin teksten. Docenten mogen dit
proces begeleiden maar niet leiden. Het IOC dat blijft maar krijgt een andere vorm. Er zijn
dadelijk nog 4 examens:
• Mondeling: literair en non-literaire teksten vergelijken aan de hand van een global issue.
• Paper 2: literair essay
• Paper 1: twee commentary’s schrijven over non-literaire teksten.
• HL-essay: leerlingen moeten essay schrijven over een literair of non-literair werk dat
behandeld is in de les (alleen voor higher level-students)
Jasper en Corien gaan vw5 geven (het nieuwe programma) en Jasper en Emine gaan vw6
lesgeven.
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Imke Kusters wordt de nieuwe TTO-coördinator samen met Corien. Imke geeft les aan alle
brugklassen TTO. Hier wordt volgend jaar ook een TTO klas 2 aan toegevoegd.
Evaluatie schooljaar:
1. Complimenten!
2. De reis naar Kent is heel goed bevallen. Onder andere hoe de ouders op de hoogte
werden gehouden van de reis werd gewaardeerd. Leerlingen waren tevreden met het
programma en de gastgezinnen.
3. Minorca; Erg leuk maar het programma kan verbeterd worden. Corien gaat met Guy
evalueren.
Jasper neemt afscheid als TTO-coördinator om zich volledig te richten op zijn taak als IBcoördinator. Jasper bedankt de leden van de klankbordgroep. Blijft betrokken bij TTO. Hij
vindt het belangrijk dat de taken binnen het TTO door meerdere mensen gedragen wordt.
Rondvraag:
• Op dit moment wordt er niet uit het MUN-project gehaald wat we hoopten. Corien gaat
het project evalueren met de organisator van het project.
• Bijna alle leerlingen uit vwo 5 zijn op buitenlandstage geweest. Enkele leerlingen moeten
hun stage nog voltooien. De school biedt ze de kans om dit in de zomervakantie te doen.

