Samenvatting vergadering ouderraad d.d. 09 april 2019

Opening vergadering
Franca opent de vergadering met de mededeling dat dit de laatste vergadering is van dit
schooljaar. Vervolgens geeft zij aan dat de vacature voor een nieuwe notulist nog niet is
ingevuld. Mocht iemand dit willen doen, dan graag doorgeven. Anders kunnen we er ook
voor kiezen het notuleren om de beurt te doen.

Vergadering 11 februari 2019
Geen aanvullingen op notulen en actielijst.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

Mededelingen directie
a. Daling aantal aanmeldingen
Irma meldt dat het aantal aanmeldingen fors lager is dan de verwachting, namelijk 50
onder prognose. De daling geldt met name voor het Varendonck in Someren.
Er wordt verder gepraat waar de daling in kan zitten en wat hier eventueel aan te doen
is.
b.

Er wordt kort gesproken over het artikel in het ED over het gestolen geld. En hoe ook dit
het imago van de school beïnvloedt.

c.

Irma meldt aanwezig te zijn geweest bij de bijeenkomst in Asten over drank en drugs, ze
is positief over de bijeenkomst.

d.

Ambassadeurschap ouders (ingebracht door Irma)
We bespreken hoe verschillend de houding is van sommige mentoren ten opzichte van
de ouders. Hoe gaat de school om met ouders en met de communicatie met ouders?
Dat is nogal verschillend. Als ouders ambassadeurs worden van de school zou de
school dat wat ouders vertellen als ambassadeur ook daadwerkelijk zo moeten
uitdragen. Dat moet kloppen. Franca benoemt dat wellicht een stuk scholing over dit
onderwerp voor docenten nuttig kan zijn: hoe communiceer je met ouders.

Werkgroep thema-avond
Ilona en Arnoud geven aan dat de werkgroep druk is met de voorbereidingen. De datum is
bekend: 7 november. Dit jaar komt Marina van der Wal, zij spreekt over ‘hoe houden we het
gezellig’. Dit doet zij op een wat cabaret-achtige manier. Marina is vrij bekend, komt
regelmatig op TV.
Ilona geeft aan dat de Werkgroep op zoek is naar nieuwe leden – het zou fijn zijn als er
ouders aansluiten van wie de kinderen in Someren op school zitten.
Werkgroep Nieuwsbrief (Ilona)
Ilona stelt voor om de Nieuwsbrief voortaan ook te sturen naar ouders van kinderen die zich
hebben aangemeld. Irma gaat dit in werking zetten. Gabby geeft aan dat leden van de
ouderraad van een andere middelbare school onder de indruk waren van het feit dat er op
het Varendonck een Nieuwsbrief is voor ouders. Ook waren ze positief over hoe de
Nieuwsbrief eruit ziet.

Stand van zaken ouderbetrokkenheid 3.0
a. Overleg met OR Peelland en Alfrink uit Deurne. Gabby gaf aan dat de reacties van de
andere OR-en enthousiast waren.
b. Hoe maken we ambassadeursschap onderdeel van ouderbetrokkenheid?
c. Strafmaat regelingen/communicatie.
Dit gaat over een voorval waarbij een ouder een vraag aan een docent heeft gesteld over
het waarom van de gegeven straf en het feit dat de docent niet heeft gereageerd naar de
ouder. De ouder is inmiddels door iemand uit de OR geadviseerd contact op te nemen
met de mentor hierover. De mentor kan in zo’n geval ook contact opnemen met de
betreffende docent.
d. Hoe verder met ouderbetrokkenheid?
Hier hebben we het eerder in deze vergadering al over gehad.

Rondvraag.
● Joost geeft aan dat de tweedejaars gymnasium naar York gaat en tegelijkertijd een
uitstapje heeft naar Nijmegen. Naast dat het niet mogelijk is om bij beide uitstapjes
aanwezig te zijn, is het ook onduidelijk in de planning en heeft het niet zo’n goede
uitstraling – de communicatie tussen docenten onderling is hier niet goed verlopen.
Joost geeft aan dat jammer te vinden, omdat de impact daarvan zo negatiever is dan
het positieve effect dat je bereikt met een uitstapje.
● Joost geeft aan dat met de groei van zijn eigen bedrijf hij onvoldoende tijd overhoudt
om goed deel te kunnen nemen aan de Ouderraad. Daarom legt hij na dit schooljaar
zijn rol neer.
● Franca meldt vervolgens dat na dit jaar Angelle en Joost stoppen. Judith is eerder al
gestopt. In de nieuwsbrief komt een oproep voor nieuwe leden.
Franca geeft aan dat volgend schooljaar haar laatste jaar is. Zij zou het fijn vinden
om vanaf halverwege volgend schooljaar de nieuwe voorzitter te laten starten naast
haar, als inkomend voorzitter.
● Irma meldt dat er een vacature is opengesteld voor een directielid voor beide locaties
van het Varendonck. Met de komst van een nieuw directielid komt er een scheiding
tussen rector en directeur.

