Nieuwsbrief mei 2018
Zichtbaarheid Ouderraad
De Ouderraad wil zichtbaarder zijn. Wij zijn de link tussen ouders – school –
leerling. Tijdens de open dagen in januari hebben we keycords uitgedeeld aan
ouders en toekomstige leerlingen.
Heb je al een keycord of OR-stressbal van ons ontvangen? Deze delen we uit bij
diverse bijeenkomsten.

Alle medewerkers van het Dorenweerd College hebben op de eerste lentedag als
bedankje voor hun inzet, enthousiasme, positiviteit en vakmanschap ook een
attentie van de Ouderraad ontvangen.

Buitenlandreis
In de afgelopen maanden is met de directie gesproken over de communicatie rondom de buitenlandreis naar een
“ontwikkelingsland”. In het afgelopen jaar zijn dergelijke reizen in de media negatief in het nieuws geweest. Wij vroegen
ons als Ouderraad af, mede op basis van vragen van verschillende ouders, in hoeverre dit ook betrekking heeft op de
reizen die door de school worden georganiseerd. Op deze vragen kon de directie van school heel verhelderend
antwoorden. We willen deze informatie graag met u delen (zie bijlage). Deze informatie is binnenkort ook op de website
te vinden (www.dorenweerd/info/ouderraad.)
Inmiddels heeft de OR vernomen dat het Dorenweerd College haar beleid t.a.v. buitenlandse reizen heeft aangescherpt.
Het beleidsdocument is op te vragen via info@dorenweerd.nl
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Thema-avond Digital Awareness door Laurens Veltman 11-4-2018
De thema-avond ‘het verslavende karakter van de digitale wereld’ op 11 april jl. kende een grote opkomst met meer dan
100 ouders en de 2 uur was bijna te kort voor Laurens Veltman die met veel enthousiasme en praktische voorbeelden wist
te boeien. Het was voor veel ouders een avond vol herkenning of het nu om gamen of social media gaat. Een
samenvatting van zijn presentatie en hand-out kunt u bij ons opvragen via ouderraad@dorenweerd.nl.
Deze informatie is medio mei te vinden op http://dorenweerd.nl/ouders-2

En dan vragen we nog even uw aandacht voor.....
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Bijlage: toelichting buitenlandreis Dorenweerd College
Zie onderstaand voor de gestelde vragen van de Ouderraad over de reizen naar het buitenland (ontwikkelingslanden). De
reactie van de schoolleiding (mw. T. Vasseur) is in het rood weergegeven.
1. Hoe kan de reisorganisatie ons verzekeren dat de kinderen in een dergelijk weeshuis geen ouders hebben of geronseld
zijn.
De school kiest voor een organisatie die specifiek geen reizen aanbied die naar weeshuizen gaat. Wel gaan ze
naar projecten met schoolgaande kinderen, waar bijvoorbeeld gewerkt wordt aan een schoolmoestuin, het
organiseren van een sportdag of het geven van Engelse les.
2. Kunnen de vrijwilligers omgaan met getraumatiseerde kinderen.
NVT, bij dergelijke instellingen (vooral weeshuizen) komen de kinderen dus niet.
3. Neemt het vrijwilligerswerk geen betaald werk weg van lokale medewerkers.
Nee , de reisorganisatie maakt ter plaatse gebruik van lokale mensen, buschauffeurs, koks etc.. en bied
daarmee juist wel werkgelegenheid.
4. Is de reisorganisatie gescreend, is het een commerciële organisatie of een non-profit organisatie.
Niet echt non profit, wel met maatschappelijke idealen en werken samen met lokale ontwikkelingswerkers. Er
wordt een reisorganisatie ingeschakeld, omdat het veel werk is om dergelijke reizen te organiseren en het
expertise vereist die binnen de school niet aanwezig is.
5. Bekendheid met lokale situatie en veiligheid voor vrijwilligers.
Ja, het reisbureau is bekend met de lokale situatie. Voor vertrek worden er tips gegeven voor wat je moet doen
voor je op reis gaat naar een ontwikkelingsland/buitenland. Daarbij wordt ook het land gescreend. De keuze van
een land waar in een jaar de reis naartoe gaat is ook een geldkwestie, Malawi werd bijvoorbeeld erg duur.
Daarom is nu uitgeweken naar een ander land.
6. Wordt er nu met een nieuwe/andere organisatie gewerkt? Waarom?
Nee, de reisorganisatie Be More komt voort uit World Mapping, waar de school eerst mee werkte. De school
heeft hier al meerdere jaren goede ervaringen mee.
7. Wordt er gebruikt gemaakt van ervaringen van andere scholen met dergelijke reizen/vrijwilligerswerk
Ja.
8. Is er wel eens gedacht aan lokaal vrijwilligerswerk, de kinderen koppelen aan verzorgingshuizen of andere
maatschappelijke instanties in de regio Doorwerth.
De maatschappelijke stage in het 3e of 4e leerjaar heeft de school laten vervallen, omdat er niet langer
financiering vanuit de gemeente komt voor de ondersteunende coördinatoren.
Daarnaast zijn er, via projectmatige activiteiten, nog wel contacten met maatschappelijke instanties in de
omgeving van school. Dit is bijvoorbeeld het uitvoeren van vrijwilligerswerk bij verzorgingshuizen of
bijvoorbeeld de voedselbank. De internationale reizen zijn in het kader van de Internationalisering een
meerwaarde en horen ook bij TTO. De school wil deze reizen echter mogelijk maken voor alle leerlingen,
vanwege de maatschappelijke meerwaarde voor de leerling en het zich kunnen inleven in een andere cultuur.
Uitgangspunt is dat een leerling eenmaal in zijn/haar schoolperiode op het Dorenweerd naar het buitenland
gaat.
9. Hoe wordt omgegaan met ouders met een kleine beurs (sluit je kinderen buiten doordat ouders bijv. geen eigen
bijdrage kunnen betalen).
In voorkomende gevallen wordt gebruik gemaakt van het Sociaal Fonds. Dit geldt overigens
alleen voor de verplichte reis die deel uitmaakt van het schoolcurriculum in het
voorexamenjaar.
10. Er wordt automatisch een doorlopende reisverzekering afgesloten voor de reizen met leerlingen, terwijl veel
gezinnen zelf al een doorlopende reisverzekering hebben. Dit lijkt de kosten van een reis nodeloos te verhogen. Kan
er niet gekozen worden voor het aankruisen van wel of geen reisverzekering?
De kosten van het collectief afsluiten van een reisverzekering bij schoolreizen bedragen slechts 1,50 euro per
leerling. De kosten van het selecteren van al dan geen reisverzekering bij leerlingen door de school zijn dan al
snel hoger. Daarom is er voor gekozen om bij de reizen standaard een reisverzekering voor alle leerlingen af te
sluiten.

