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Nieuwsbrief oktober/november 2018 ORVHA 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

De kinderen hebben de eerste periode van dit schooljaar achter de rug. Na een heel lange 

zomer, heeft nu toch de herfst zijn intrede gedaan. Wie het regionale nieuws volgt, weet dat 

school zich vóór de zomervakantie en onlangs mocht verheugen op de aandacht van de krant. 

Voor de vakantie, omdat Het Assink Lyceum de school was met louter cum laude 

afgestudeerde leerlingen en onlangs, omdat school een project met de theatergroep Playback 

is gestart rond het thema “pesten”. In beide gevallen gaat het om mensenwerk, want school: 

dat is geen gebouw, maar dat zijn de mensen die de school maken tot wat die is. Leerkrachten, 

onderwijs ondersteunend personeel, de medewerkers van bedrijfsvoering, directie, 

bestuurder, leerlingen en ouders.  

 

Talentonderwijs krijgt meer en meer gestalte: iedere leerling wordt gevraagd eigen 

doelstellingen te formuleren en hieraan te werken. Leerkrachten en leerlingen maken 

gefaseerd, een dag per week, kennis met het flexrooster. Mensenwerk, waarbij een grote 

mate van betrokkenheid en inzet van de leraren wordt gevraagd.  

 

Binnen de ouderraad werken we met een jaarprogramma, waarbij elk schooljaar een aantal 

belangrijke onderwerpen aan de orde komen. Doelstelling is ouders/verzorgers te betrekken 

bij de school van hun dochter of zoon. Het is belangrijk dat in de relatie tussen school-kind-

ouder/verzorger sprake is  van een vertrouwensband, waardoor onze kinderen zich 

ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving.   

 

De ouderraad, dat is ook mensenwerk. Wij kunnen niet zonder uw inbreng. Ouders/verzorgers 

zijn bij uitstek in staat om aan te geven wat hun kind nodig heeft. Voed ons met die informatie 

en ervaringen, zodat wij die kunnen inbrengen in gesprekken, met de directie van school en 

met de oudergeleding van de MR. Daarnaast wil de ouderraad een platform zijn waar 

onderling contact tussen ouders mogelijk is. 

 

Wij zijn continu op zoek naar ouders, die ons team willen versterken. Neem een keer 

vrijblijvend deel aan een ouderraadsvergadering, maak kennis met ons. De vergaderdata staan 

op onze website, www.orvha.nl . U bent welkom. 
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Het Assink Lyceum organiseert dit najaar voor ouders een tweetal thema avonden rond het 

thema “pesten”. Wanneer u de thema avond op 30 oktober in Neede hebt gemist, dan kunt u 

op 13 november aanstaande nog naar locatie De Bouwmeester in Haaksbergen. De ouderraad 

beveelt deze thema avond van harte bij u aan. Theatergroep Playback is geen onbekende 

binnen onze school. Al een aantal jaren verzorgt de theatergroep inspirerende thema avonden 

georganiseerd door de ouderraad. Uw deelname biedt u handvatten om met uw dochter/zoon 

in gesprek te gaan over dit thema. Want ook de leerlingen zullen interactief deelnemen aan 

een voorstelling met Playback. 

 

Tot slot informeren wij u graag over het volgende: met ingang van mei 2018 is de Algemene 

Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG) van kracht binnen de Europese Unie. Niet 

alleen verlangt het van organisaties veilig en discreet met persoonsgegevens om te gaan, het 

is ook noodzakelijk toestemming te vragen voor het delen van persoonsgegevens. U ontvangt 

binnenkort een formulier van school, waarin u kunt aangeven waarvoor persoonsgegevens 

van uw dochter/zoon en van uzelf gebruikt mogen worden. Voor de ouderraad zal de school 

toestemming vragen uw e-mail adres te mogen delen. Om u te kunnen informeren over de 

onderwijsthema’s die binnen de  ouderraad aan bod komen En om u te kunnen uitnodigen 

voor thema avonden die wij organiseren. Van harte hopen wij dat u die toestemming geeft, 

want wij zijn er voor alle leerlingen en alle ouders/verzorgers. 

Mensenwerk: laten we samen werken aan een goed schooljaar.  

 

Namens de Ouderraad,  

  

Mariëtte Waanders, voorzitter 

 


