Haaksbergen, 16 maart 2017

Nieuwsbrief maart 2017 ORVHA
Geachte ouders/verzorgers,
In het najaar van 2016 heeft u van school een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de
ouderenquête over het digitale onderwijs op Het Assink Lyceum. Met de uitkomsten van deze
enquête, gebundeld met de uitkomsten van de leerlingen- en docenten enquêtes, zal school een
plan opstellen voor de verdere ontwikkeling en verbetering van digitaal onderwijs op Het Assink
Lyceum. In een overleg met de oudergeleding van de MR (OMR) van school, hebben zowel de
OMR als de ouderraad uitgesproken dat de vele mogelijke digitale lesvormen een waardevolle
bijdrage aan het onderwijs aan onze kinderen kan zijn. De OMR en de ouderraad zullen de
ontwikkelingen rond digitaal onderwijs blijven volgen en de school adviseren waar mogelijk.
De samenleving verandert en daarmee ook het onderwijs en de context waarin onderwijs wordt
gegeven. Zij bepalen op welke wijze onze kinderen zich kunnen ontwikkelen en voorbereiden op
hun maatschappelijke carrière. Het Assink Lyceum werkt momenteel aan een nieuw strategisch
beleidsplan. De ouderraad is vertegenwoordigd in de regiegroep die aan dit plan mede gestalte
gaat geven. Samen met de schoolleiding is de afgelopen vergaderingen gebrainstormd over een
aantal leidende principes die de grondgedachte voor het nieuwe strategische beleidsplan moeten
gaan vormen. We hopen dat school, samen met de regiegroep en de MR tot een Strategisch
beleidsplan komt, waarin het onderwijs de komende jaren in het teken zal staan van
talentontwikkeling, diversiteit, verbondenheid en verantwoordelijkheid. En we hopen dat het
onderwijs leerlingen zo weet te boeien, dat zij ambassadeurs worden voor het Assink Lyceum.
Op 28 maart houden wij om 19.30 uur de jaarvergadering. Daarin komt het jaarverslag van de
ouderraad aan de orde en leggen we verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid over
het afgelopen jaar. Hierbij bent u, als ouders/verzorgers, uiteraard van harte welkom. Locatie:
EnEn aan de Parallelweg in Neede. Uw aanwezigheid en inbreng wordt zeer op prijs gesteld.
Aansluitend is een thema avond met als thema “Onder invloed”. Heeft u de thema avond in
februari gemist? Kom dan nu. De reacties in februari waren onverdeeld positief.
“Gisteravond heb ik de thema avond “Onder invloed” door de theatergroep PlayBack bijgewoond
over de communicatie met pubers over alcohol en drugs. Het was héél erg goed! Indrukwekkend
en betekenisvol! Zeer interactief met de zaal en vlijmscherp.”
Theatergroep PlayBack zal op een leuke, informatieve en interactieve wijze ingaan op dit thema.
Educatief en interactief theater vormt het speelse decor voor een pakkende dialoog. U kunt zich
aanmelden door een mail te sturen naar mail@orvha.nl
Wij zijn continu op zoek naar ouders, die ons team willen versterken. Wilt u graag een stem in het
onderwijs van uw kind of heeft u interesse om de werkgroep voor de thema avonden te
versterken? Neem dan contact met ons op via: www.orvha.nl . of per e-mail:: mail@orvha.nl
Namens de Ouderraad,
Mariëtte Waanders, voorzitter
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