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Ouderraad     

 
 
De Ouderraad; iets voor u ? 
 

De Ouderraad van Het Assink Lyceum is een overkoepelende raad, die de ouders 

van alle locaties vertegenwoordigt, met als doel: 

 

Het bevorderen van de participatie van ouders bij de school van hun kind(eren). 
 

Aan het eind van elk schooljaar vinden mutaties plaats binnen de Ouderraad.  

Op dit moment bestaat de raad nog uit 9 leden. Graag zouden we dit aanzienlijk 

uitbreiden. Wij vertegenwoordigen u als ouders en zijn gesprekspartner voor de 

schoolleiding door mee te denken over het beleid en de kwaliteit van het 

onderwijs. Daarnaast behartigen wij de belangen van ouders en leerlingen waar 

deze in het geding komen.  
 

Deze doelen trachten wij op veel verschillende manieren te bereiken, onder 

andere door het organiseren van thema avonden, frequent overleg met de 

schoolleiding over actuele onderwijs gerelateerde onderwerpen. De Ouderraad is 

voor school ook regelmatig gesprekspartner op het gebied van te bepalen beleid.  

Wij hebben de wens om nog meer te doen  maar daarvoor hebben we meer 

ouders nodig. Op dinsdag 22 september 2015 is de eerste Ouderraad 

vergadering om 19.30 uur op de Bouwmeester 10,te Haaksbergen.  

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Meld u zich van tevoren 

s.v.p. even aan. Dat kan via ons mailadres mail@orvha.nl 
 

Wilt u meer weten, neem dan contact op via e-mail of kijk even op onze website 

www.orvha.nl. De overige vergaderdata van dit schooljaar zijn hier te vinden en 

u kunt zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief als u die wenst te ontvangen. 
 

 

Graag tot ziens. 
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