Haakbergen, 7 juli 2016

Nieuwsbrief juli 2016 ORVHA
Geachte Ouders,
Aan het einde van een enerverend schooljaar kunnen we constateren dat Het Assink Lyceum een
goede prestatie heeft geleverd bij de verschillende eindexamens. Het percentage geslaagden is
zowel bij VWO, HAVO als VMBO op een goed niveau gebleven, ondanks de aangescherpte
normen. Daarnaast waren er veel klachten over de verschillende eindexamens. Dit vraagt om een
evaluatie en betere betrokkenheid van mensen uit de praktijk. Dit is uiteraard allereerst een
geweldige prestatie van onze kinderen, maar zonder de begeleiding en ondersteuning vanuit de
school was het niet gelukt. Allemaal gefeliciteerd en dank aan de docenten en schoolleiding. En
voor diegenen met een her – want het slagingspercentage kan nog stijgen – of die gezakt zijn, kop
op en succes met de nieuwe poging.

Nieuwe schooljaar
Aan het einde van het schooljaar kijk je terug, - het jaarverslag staat op onze site - maar ook reeds
weer vooruit. Als ouderraad constateren wij twee ontwikkelingen die we graag met jullie als ouders
willen delen. De eerste is dat de ontwikkelingen in het onderwijs steeds sneller en ingrijper zijn. Dit
geldt zowel voor de inhoud; de onderwijsprogramma’s als voor de onderwijsmiddelen en
ondersteuning. Daarnaast zien wij een afnemende betrokkenheid en inzet van ouders. Wellicht
heeft het een met het ander te maken, echter wij willen als ouderraad graag de ontwikkelingen
blijven volgen, zodat we klankbord en gesprekspartner voor de schoolleiding kunnen blijven. Graag
vernemen wij reacties op welke wijze wij het aantrekkelijker kunnen maken om als ouder te
participeren. Uit eigen ervaring kunnen we zeggen dat de schoolleiding open staat voor een
actieve en betrokken ouderraad en de inkijk die je daardoor krijgt in het onderwijs is een verrijking
van de eigen kennis en ervaring.Er zijn ook mogelijkheden om een specifiek onderwerp of thema
ter hand te nemen en de sfeer in de ouderraad is plezierig en open. Ieder ouder is van harte
welkom op onze thema-avonden en jaarvergadering en mocht je geinteresseerd zijn om mee te
doen schroom niet om contact te zoeken.

Afscheid nemen
Bij wisseling van schooljaar is het ook afscheid nemen van vertrouwde gezichten en het
overdragen van het stokje aan nieuwe mensen. Na vijf jaar voorzitter te zijn geweest draag ik met
een tevreden gevoel het stokje over aan Mariëtte Waanders. Het was een voorrecht en een
genoegen om samen met andere ouders een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van
de ouderraad.
In dialoog met de schoolleiding creëren we betere condities voor het onderwijs aan onze kinderen.
Dit proces is nooit af en zal de komende jaren doorgaan. In dat kader zijn we continu op zoek naar
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ouders, die ons team willen versterken. Dus wilt u graag een stem in het onderwijs van uw kind,
neem dan contact met ons op en kom een keer een avond mee doen.

Suggesties of opmerkingen om de site nog verder te verbeteren, zijn van harte welkom. U kunt
contact met ons opnemen door een mail te sturen naar: mail@orvha.nl.
Namens de Ouderraad,
André Leferink, voorzitter
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