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Beste ouders,
Allereerst wil ik aangeven dat we erg blij zijn dat de ouderraad versterkt wordt
met drie nieuwe leden. Dit zijn Gabby Naus (locatie Asten), Carin van Gaal en
Marieke van Goch (locatie Someren).
We hebben onze eerste vergadering gehad en daar kwamen o.a. de volgende
punten naar voren over ouderbetrokkenheid zoals ’hoe was de ervaring van de
informatie-avond aan het begin van het schooljaar’. Aan het eind van vorig
schooljaar hebben we als ouderraad met enkele afdelingsleiders gesproken en
tips gegeven over hoe je zo’n informatieavond anders kunt inrichten. De
ervaringen hebben we ondertussen geïnventariseerd en onze eerste
terugkoppeling naar deze afdelingsleiders in Asten en Someren is gemaakt.
Ook willen we aandacht voor de website van het Varendonck College. We
hopen dat deze aangepast kan worden zodat deze meer toegankelijk wordt en
meer gebruikt zal worden. Hierover willen we onze ideeën delen met de
belanghebbenden van het Varendonck College.
Op 8 november heeft de Thema-avond ‘hoe sterk is mijn puber’ plaats
gevonden. Weer een mooie opkomst. Later in de nieuwsbrief hierover nog een
terugblik. Deze avond wordt niet alleen door de ouderraad georganiseerd maar
ook door ouders en docenten van Varendonck College. Dit past zeer goed in
ouderbetrokkenheid; samenwerking tussen school en ouders.
Ook de Keuze Werk Tijd is besproken tijdens onze eerste vergadering.
Jaarlijks komen er bij ons vragen binnen over dit onderwerp. Om deze reden
wordt hieraan ook aandacht besteed in deze nieuwsbrief.
Mocht u geïnteresseerd zijn in wat we tijdens een ouderraad vergadering
bespreken en wilt u het verslag lezen dan kunt u dit op de website vinden.
Voor iedereen een Fijne kerst en een Goed 2019.
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Hoe sterk is mijn puber
Hierover hebben we op 8 november tijdens onze jaarlijkse thema avond ouders
aan het denken gezet. Helder theater en de inhoudelijke sprekers hebben de
ouders meegenomen in de onderwerpen groepsdruk, prestatiedruk en
depressiviteit. Met als doel u als ouders handvatten mee willen geven hoe u
hiermee om kunt gaan. Groepsdruk bijvoorbeeld kan ook positief zijn.
Prestatiedruk verlagen? Andere opvoedstijl? En als laatste werd meegegeven
dat depressiviteit bij pubers moeilijk vast te stellen is omdat zij dit verstoppen
uit schaamte maar ook omdat ze hun ouders niet willen belasten.
Wilt u weten wat er die avond besproken is, maar kon u niet aanwezig zijn op
deze avond dan is de presentatie terug te vinden via deze link.
Volgend jaar vindt de thema-avond plaats op 7 november 2019.
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Keuzewerktijd op het Varendonck College
Op het Varendonck College willen we leerlingen zelf verantwoordelijk maken
voor hun leerproces. We betrekken hen bij het onderwijs en leren hen om zelf
keuzes te maken. Dat doen we bijvoorbeeld door ons systeem van
keuzewerktijd (Asten), Maatwerk (Someren), door projecten waarbinnen de
leerling zelfstandig aan de slag gaat en door ons LOB-beleid dat hen helpt zijn
eigen keuzes te maken.
Keuzewerktijd
In Asten werken we met KWT-uren (keuzewerktijd). Aan het einde van het
eerste jaar krijgen leerlingen voor het eerst keuzewerktijd. Leerlingen kiezen
welk vak zij tijdens deze uren willen volgen. Wil een leerling extra uitleg over
wiskunde? Dan kiest hij voor dat vak. Gaat het met de talen wat minder, dan
kiest de leerling voor een extra les Frans of Nederlands. Aan het begin van de
tweede klas gaat het om drie lesuren per week. Tegen het eind van de derde
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klas zijn zes uur vrij in te vullen. Het KWT-systeem wordt in de bovenbouw
voortgezet en uitgebreid. In de bovenbouw volgen leerlingen ongeveer tien
uren keuzewerktijd per week. Leerlingen kunnen tijdens deze uren kiezen voor
welk vak zij inschrijven. Zij kunnen tijdens deze uren ook begeleid zelfstandig
werken, studeren in de mediatheek, een practicum doen, enzovoorts. Van de
vervolgopleidingen horen we dat keuzewerktijd onze leerlingen goed
voorbereidt op hun vervolgonderwijs en een belangrijke bijdrage levert aan het
zelfstandig kunnen werken.
Aaneengesloten rooster
Dankzij het KWT-systeem bieden we leerlingen in Asten een aaneengesloten
rooster zonder tussenuren.
Maatwerk
In Someren krijgen alle leerlingen twee maatwerkuren. Ze kunnen kiezen voor
een ondersteunend uur of een vakgericht uur. Tijdens ondersteunende uren
worden specifieke (leer)problemen aangepakt. Leerlingen volgen dan
bijvoorbeeld een faalangsttraining, richten zich op de verbetering van hun ICTvaardigheden of volgen het programma Sterk en sociaal. Dit gebeurt in overleg
met de leerling, ouders en mentor.
De vakgerichte uren zijn ingedeeld in bijlesuren (remediërend) of
verrijkingsuren. Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, kiezen voor
bijles in een bepaald vak. Leerlingen die juist wat meer aankunnen, kiezen voor
verrijking en worden voor het gekozen vak extra uitgedaagd. Per periode van
10 weken kiezen leerlingen voor twee vakken).

Vakanties, vrije dagen en jaarkalender Varendonck
College
De vakantieplanning van school inclusief de lesvrije dagen zijn hier te vinden.
De jaarkalender 2018 - 2019 voor de locatie Someren en voor de locatie Asten
staan hier.
Zondag 3 februari: Open Dag
Dinsdag 5 februari is een lesvrije dag voor alle leerlingen.
26 tot en met 28 februari 2019: de tiende editie van Movement.
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Voor meer informatie over het Varendonck College kijk op
www.varendonck.nl.

Info Varendonck >

Copyright © 2018 Varendonck College, All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een kind op onze school heeft.
Varendonck College
Beatrixlaan 25
5721 LZ Asten
0493 - 672 672
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