Verslag ouderplatform 23 oktober 2018

Aanwezig:
Ouders: Ellis Raza, Jolanda Besselink, Marc Drenth, Rynate Minnema, Wouter Wout.
’t Venster: Ramona Stael, Angélique Sanders
Quadraam: Marije Blomjous
De nieuwe leden worden welkom geheten door Ramona en er volgt een voorstelrondje.
Dit schooljaar komt het ouderplatform op drie dinsdagen van 16.00-17.00 bij elkaar. Dat tijdstip is voor
Sander Domensino en Vanessa van Mourik niet haalbaar. Zij hebben daarom helaas afscheid
genomen van het platform.
Er volgt een gesprek over het imago van het vmbo in het algemeen en dat van ’t Venster in het
bijzonder. Geconcludeerd wordt dat het imago in Nederland van het vmbo slecht is en dat steeds
minder kinderen een vmbo-advies lijken te krijgen. Ons leerlingenaantal daalt helaas flink. Dat geldt
voor alle vmbo-scholen in Arnhem. We hebben besproken dat er landelijk dus nog een uitdaging
ligt en voor ’t Venster in het bijzonder om het vmbo weer aantrekkelijk te maken
Op ’t Venster moest altijd uitgelegd worden waarom de leerlingen met hun schoolpas door poortjes
naar binnen moesten. Er gingen zelfs verhalen dat het detectiepoortjes waren! Dat was niet het
geval. Ze waren gekoppeld aan de aanwezigheidregistratie en zorgden er ook voor dat er geen
mensen binnen kwamen die er niet horen. Zoals ook vermeld in de nieuwsbrief hebben we ervoor
gekozen de poortjes weg te halen.
Als school proberen we duidelijk te maken dat je met een vmbo-/mavo-diploma heel veel kanten op
kunt, dat je dagelijks mensen tegenkomt met leuke banen die in het vmbo/op de mavo begonnen
zijn en dat de arbeidsmarkt deze mensen hard nodig heeft.
De ouders geven aan waarom ze voor ’t Venster hebben gekozen. Zij vinden de uitstraling prettig,
de kleinschaligheid fijn, de opzet van de thuisbasissen heel goed werken en hun kind heeft expliciet
voor deze school gekozen (veel sport). Zij en hun kinderen zijn tot op heden tevreden. Ook worden
er interessante en creatieve suggesties gedaan om het imago te verbeteren: van projecten met
groep 8 tot afspraken met een fietsenzaak over elektrische fietsen.
Samen met Quadraam en de gemeente Arnhem is ’t Venster aan het bekijken hoe we het imago
van het vmbo in Arnhem een impuls kunnen geven.

