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Geachte ouders/verzorgers, 

 

Verandering... we krijgen er allemaal mee te maken, de ene keer privé en de andere keer 

zakelijk. Het zorgt soms voor uitdagingen maar biedt vaak ook weer nieuwe mogelijkheden. 

Ook bij de ouderraad bemerken we veranderingen, zo was er afgelopen jaar de AVG-

wetgeving waardoor we een jaar lang niet over mailadressen konden beschikken en u dus 

alleen via een mailing vanuit school konden bereiken. Intussen heeft u gelukkig aangegeven 

van ons mail te willen ontvangen en kunnen we u weer van informatie voorzien. 

 

Op school is alles op het eerste gezicht min of meer hetzelfde gebleven, kinderen gaan van 

lokaal naar lokaal en hebben het ene uur wiskunde en het volgende uur weer natuurkunde 

of engels. Dat is al zo vanaf de tijd dat we als ouders zelf in de schoolbanken zaten en dit zal 

ook in de toekomst voor een deel zo zijn. Er zijn echter ook veranderingen op het Assink 

Lyceum. Sommigen van u hebben dit jaar al gezien dat de kinderen keuze uren hebben zodat 

ze wat extra les kunnen volgen voor de vakken die zij moeilijk vinden. De komende jaren 

zullen er meer veranderingen komen. Deels zult u daar wat van merken en deels zal dat 

alleen “achter de schermen” zijn. Graag willen we u informeren over hoe de school er in 

2025 uit zal zien, dat lijkt nog een stip ver weg op de horizon maar de eerste veranderingen 

zijn er al en er gaat de komende jaren nog meer veranderen.  

De eerste thema-avond van dit schooljaar gaan we hiervoor gebruiken. Het zal een 

informatieve en interactieve avond gaan worden waarin wij als ouders ook om onze mening 

gevraagd wordt. Hierdoor kunnen wij ook meepraten over het beleid van de komende jaren. 

 

Zoals u hierboven heeft gelezen kunnen wij als ouderraad niet zonder uw inbreng. 

Ouders/verzorgers zijn bij uitstek in staat om aan te geven wat hun kind nodig heeft.  

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

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

staan op onze website, www.orvha.nl . U bent van harte welkom. 

 

Namens de Ouderraad,  

  

Patrick Nijenhuis 

 


