
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Kennismaken  
op het  

Varendonck 
College 

 
Praktijkonderwijs        

 
Dit boekje is van: 
 
Naam:   ____________________________ 
Klas:   ____________________________ 
Mentor:  ____________________________



 

 

 

HET VARENDONCK COLLEGE  

 
1. INLEIDING  

 
Waar komt de naam van onze school eigenlijk vandaan? 

Op de Topografische Kaart (zie afbeelding 1) kunnen we de Varendonck zien als een onderdeel in het 
landschap dat ongeveer 500 m ten noorden van de weg Asten-Heeze ligt en ongeveer 300 meter ten 
westen van de Zuid-Willemsvaart. De Varendonck ligt dus op Somerens grondgebied, want de Aa, die 
direct ten oosten van de Zuid-Willemsvaart stroomt, vormt van oudsher de grens tussen Asten en 
Someren. Op deze topografische kaart wordt de Varendonck duidelijk aangegeven met een ruwweg 
cirkelvormige hoogtelijn van 25 m; midden daarin staat het hoogtecijfer 25.9 meter. Er is dus sprake 
van een min of meer ronde verhoging in het landschap. 
Kijk je naar de hoogtecijfers in de omgeving, dan steekt deze verhoging zo’n 1 tot 4 meter boven de 
omgeving uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 1 

De Varendonck  



 

 

 

 

 

De Varendonck is een natuurlijke hoogte in het landschap, die zo’n 10 - 15.000 jaar geleden (op het 
eind van de ijstijden) ontstaan is door het verwaaien van tamelijk fijn zand. Dat zand werd als een 
golvende deken over het landschap neergelegd. De hogere delen ervan heten dekzandruggen. De 
Varendonck behoort tot zo’n dekzandrug. Men spreekt van een donk als zo’n zandige hoogte omgeven 
wordt door moerassig gebied. Dat moeras ontstond hier later. Na de ijstijd schuurde de Aa een dal uit 
net langs de Varendonck af. In deze moerassige laagte vormde zich veen. Oorspronkelijk is de 
Varendonck-hoogte begroeid geweest met bos. Maar op het eind van de Middeleeuwen werd de donk 
ontgonnen: het bos werd gekapt en omgezet in landbouwgrond. De reden was waarschijnlijk, dat het 
een geschikte (drogere) plek was temidden van de moerassige gronden van het Aa-dal, die in het 
winterhalfjaar regelmatig overstroomden.  

Na het kappen van het bos is er eerst vee gehouden. Deze plek raakte toen overwoekerd met varens, 
omdat het vee de licht giftige Adelaarsvarens liet staan. Waarschijnlijk al na korte tijd is men de 
hoogte gaan benutten voor akkerbouw, waarbij mogelijk nog lang tussen de gewassen varens 
voorkwamen. Misschien heeft er ook vanaf het begin een karrespoor (‘vaarweg’) gelopen van 
Someren naar Lierop dat precies de grens volgde van de lager gelegen weilanden in het Aa-dal en de 
hoger gelegen bouwlanden op de dekzandruggen. Om de vruchtbaarheid van de schrale zandgrond te 
verbeteren is de Varendonck eeuwenlang (ongeveer 500 â 600 jaar) bemest met potstalmest. 
Hierdoor werd een zwart, humusrijk esdek van 50-60 cm dikte gevormd. De natuurlijke hoogte is 
daardoor nog verder geaccentueerd. 

 
 

  



 

 

 

2. MATERIALENLIJST LEERJAAR 1 PRAKTIJKONDERWIJS 

 
• Stevige tas/rugzak 

 

• Etui met enkele potloden en pennen, gum, puntenslijper, kleurenpotloden/stiften, schaar, 
plakstift. 

 

• Agenda 

 

• Oordopjes/koptelefoon t.b.v. het afluisteren van audioprogramma’s op de computer.  

 

• Sportkleding. 
 

Het dragen van door de school voorgeschreven sportkleding is tijdens de lessen lichamelijke 
opvoeding verplicht.  
Deze sportkleding is te verkrijgen bij Bij Willem in Asten; Sportpunt  in Someren en Thijssen 
Sport (tijdelijk) in Someren. 
 
 
Shirt Hummel met Varendonck-logo  € 16,00    

Short Hummel (blauw)   € 11,00 

 
 
Het is bovendien verplicht tijdens de lessen lichamelijke opvoeding sportschoenen te dragen. 
Let er bij de aanschaf op dat je deze schoenen zowel binnen als buiten kunt dragen en dat ze 
geen zwarte zolen hebben, die zwarte strepen op de vloer geven. 
 

• Schoolpasje. 
Aan het begin van het schooljaar wordt er een schoolpasje gemaakt. Dit moet dagelijks 
meegenomen worden naar school. 

 
 

3. BOEKEN  
 

Voor alle leerlingen van het Praktijkonderwijs worden de boeken door het Varendonck College 
aangeleverd. De kosten hiervoor worden betaald uit het boekengeld dat school hiervoor van de 
overheid ontvangt. 
 
 

4. TEGEMOETKOMING SCHOOLKOSTEN 
 

Het kindgebonden budget van de Belastingdienst is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de 
schoolkosten van kinderen tot 18 jaar.  
Meestal krijgt u het kindgebonden budget automatisch van de Belastingdienst. Kijk voor meer 
informatie op www.toeslagen.nl. 

http://www.toeslagen.nl/


 

 

 

 

5. INFORMATIE AANVANG NIEUWE SCHOOLJAAR 
 

Met het oog op het nieuwe schooljaar, vraag ik uw aandacht voor de volgende zaken die van belang 
zijn voor een vlotte start. 
 

Afhalen lesrooster 

Voor het afhalen van het lesrooster worden de leerlingen van het Praktijkonderwijs op de volgende 
tijden op school verwacht: 
 

Maandag 19 augustus  2019: van 12.45 tot 14.15 uur: voor een gezamenlijke lunch  
(Kanaalstraat 14)  

 
Aanvang lessen 
De lessen beginnen voor alle leerlingen op dinsdag 20 augustus 2019 volgens rooster. 
 
De leerlingen dienen hiervoor mee te brengen: pen, potlood, gum, liniaal, schaar, plakstift, viltstiften. 
 

De schoolfotograaf   
Van alle leerlingen en hun klas worden jaarlijks foto’s gemaakt door de schoolfotograaf. Dit schooljaar 
worden deze foto’s gemaakt door Vandenberg-ID uit Geldrop.  
Op onze locatie in Someren is dit op woensdag 28 augustus 2019. 
De schoolfotograaf werkt met de acceptgiromethode. Hiervoor heeft hij naast de naam van de 
leerlingen, ook de adressen nodig. Vandenberg-ID werkt volledig volgens de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. 
 
Mocht u als ouder bezwaar hebben tegen overhandiging van deze gegevens, dan kunt u ons dit per e-
mail vóór 23 augustus 2019 laten weten. Wij zullen dan uw adresgegevens niet doorgeven en er wordt 
geen vrijblijvend fotopakket aangeboden.  
Zie voor meer informatie onze website onder het kopje “Voor ouders”.  
 
Ouderavond 

Voor de ouders van de brugklassers van het Praktijkonderwijs is er aan het begin van het nieuwe 
schooljaar een ouderavond op donderdag 29 augustus 2019. U krijgt voor deze ouderavond nog een 
uitnodiging.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

6. PRAKTISCHE ZAKEN 
 

Vrijstelling 
Aan leerlingen wordt uitsluitend vrijstelling van het volgen van lessen gegeven door of namens de 
schoolleiding. In het belang van de leerlingen gaan wij ervan uit, dat u slechts onder dringende 
omstandigheden van deze mogelijkheid gebruik maakt. 
 

Lockers 
Leerlingen van het Varendonck College krijgen gratis een locker. Aan het begin van het schooljaar krijg 
je een locker toegewezen. Alleen bij verlies van de sleutel moet je 25,00 betalen voor het vervangen 
van het slot.  
 

Wet op de Privacy  
Jaarlijks zullen wij uw toestemming nodig hebben voor een aantal zaken die onder deze wet vallen.  
Nadere informatie hierover ontvangt u aan het begin van het schooljaar. 
  

Inloggen van leerlingen op het netwerk en in Magister 
In de eerste week van het nieuwe schooljaar krijgen alle nieuwe leerlingen een brief thuis gestuurd 
met daarin de inloggegevens en aanvullende informatie. Schrijf deze inloggegevens in je agenda, zodat 
je op school kunt inloggen.  
Binnen praktijkonderwijs wordt er gewerkt met een aanvullend leerlingvolgsysteem, Presentis. Meer 
uitleg hierover volgt bij de start van het schooljaar. 
 
 

De website van het Varendonck College 
Veel informatie over de school treft u aan op onze website www.varendonck.nl  
 
Enkele belangrijke zaken die u hier kunt vinden: 

- De schoolgids. Deze is volledig digitaal. Er wordt geen papieren versie meer verstrekt. In deze 
gids staat onder andere hoe u ons kunt bereiken. 

- Het leerlingenstatuut.  
- Een link naar Magister. In Magister kunt u, net als uw kind, de aanwezigheidsregistratie inzien. 

Hierover ontvangen u en uw kind aan het begin van het schooljaar een brief met 
inloggegevens. 

- Een link naar rooster en beeldkrant. Hier kunt u het actuele rooster en de beeldkrant zien. De 
dagelijkse roosterwijzigingen worden niet in Magister verwerkt. Het rooster in Magister is dus 
niet leidend.   

- De jaarkalender. 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Financiële zaken 
Het Varendonck College vraagt geen vrijwillige ouderbijdrage. 
Voor de verschillende financiële bijdragen (excursies en onderwijsmaterialen) krijgt u van ons een 
factuur per e-mail toegestuurd. Dit regelt OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) voor ons. U kunt betalen 
met een Ideal-link in deze e-mail.  
 
Kantineverkopen bij de cateraar en de frisdrankautomaten kunnen met contant geld worden betaald..  
Voor overige betalingen aan het Varendonck College kan gebruik worden gemaakt van een 
pinautomaat bij de conciërgebalie op de locatie Kanaalstraat 14.  
 

E-mailadressen van ouders en leerlingen 
Alle e-mailadressen van ouders en leerlingen zijn opgenomen in Magister. Wij zullen deze e-
mailadressen gebruiken om u als ouder en/of leerling te informeren.  
Het is daarom belangrijk dat u zelf, zowel ouders als leerlingen, dit e-mailadres actueel houdt in 
Magister. De instructie hiervoor kunt u terugvinden in de handleiding Magister op onze website 
www.varendonck.nl 
 

Software bestellen bij Slim 
Leerlingen en ouders kunnen bij Slim tegen sterk gereduceerde prijzen software bestellen, waarvoor 
het Varendonck College licenties heeft afgesloten. 
Om hiervan gebruik te kunnen maken moet u bij de bestelling het “ouder-e-mailadres” opgeven dat 
bij ons in Magister is ingevoerd. 
Op de website Slim.nl vindt u alle informatie voor het bestellen van deze software. 

 
 

7. VARENDONCK COLLEGE EEN GEZONDE SCHOOL 
 
Rookvrije school 
Het Varendonck College is een ROOKVRIJE school. Ongeacht de leeftijd van de leerlingen mag er niet 
gerookt worden op school. Zoals bekend schaadt roken de gezondheid. Als school willen wij de 
leerlingen daarom niet langer de gelegenheid bieden om in de gebouwen en op de terreinen van de 
school te roken. 
 
Verkoop van gezonde producten in de kantine 
De kantineverkoop voor leerlingen is uitbesteed aan DeMeester campuscatering uit Oirschot. Het 
assortiment is samengesteld in overleg met de schoolleiding en de werkgroep gezonde school en 
beoordeeld door voedingsdeskundigen van het Voedingscentrum te ‘s-Gravenhage. Het 
voedingscentrum adviseert om minimaal 75% basisvoedingsmiddelen aan te bieden en dus maximaal 
25% niet-basisvoedingsmiddelen. Het aangeboden assortiment voldoet hier ruimschoots aan.  
 



 

 

 

Aandacht voor gezonde leefstijl 
In het lesprogramma bij o.a. verzorging zal aandacht worden besteed aan de invloed van je leefstijl op 
je gezondheid. Met de docent verzorging wordt gewerkt aan een programma voor de leerlingen. 
 
Aandachtspunt voor ouders 
Bespreek de noodzaak van een gezonde leefstijl met uw kind én voorkom dat uw kind zelf teveel 
ongezonde producten mee naar school neemt. 
 
Goede schoolprestaties kunnen het beste plaats vinden als je lekker in je vel zit in een omgeving 
waarin je je prettig voelt. In samenwerking met de GGD, Stivoro en de werkgroep gezonde school van 
het Varendonck College, hebben we een pakket van maatregelen doorgevoerd dat dient bij te dragen 
aan het creëren van een gezonde school. 
 
 
Indien iets niet duidelijk is of als u opmerkingen heeft, verzoeken wij u hierover contact op te nemen 
met de klassenmentoren: Koen Mommersteeg of Gisela Vermeulen  

 


