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Aan de ouders van nieuwe leerlingen 
 

Uw kind is aan een nieuwe fase in zijn/haar leven begonnen op Het Assink Lyceum; een flinke 
verandering die de nodige vraagtekens met zich mee kan brengen. Er zijn diverse mogelijkheden 
voor ouders om zich met vragen, opmerkingen of ideeën tot de school te wenden. Daarnaast kunt u 
gebruik maken van de mogelijkheid om deze ideeën en vragen te delen met andere ouders en kunt 
u gebruik maken van de kennis en ervaring van de ouderraad. 
 
Klanten van de school 
De Ouderraad ziet de ouders als klanten van de school en zet zich vanuit die positie voor ze in. 
Vanzelfsprekend binnen de kaders van de mogelijkheden van de school. Die streeft uiteindelijk ons 
gemeenschappelijke doel - goed onderwijs voor onze kinderen – na. Hierbij kunnen wij als 
ouderraad fungeren als klankbord en spreekbuis, waardoor de inbreng van ouders ter verbetering 
van de kwaliteit van het onderwijs, versterkt wordt. 
 
Communicatie 
De communicatie met de school is heel belangrijk. Op de vaste vergaderingen van de Ouderraad is 
altijd een vertegenwoordiging van de schoolleiding aanwezig en tussentijds is er regelmatig 
persoonlijk contact. Communicatie met de ouders loopt over het algemeen via de website van de 
Ouderraad, www.orvha.nl. Daarop kunt u zich aanmelden en toegang krijgen tot veel informatie en 
de voortgang van activiteiten. U kunt hier (als u wilt anoniem) uw bijdrage kwijt. De Ouderraad 
reageert meestal binnen een paar dagen. Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen naar 
mail@orvha.nl .  
 
Vraagbaak 
Meerdere  leden van de Ouderraad hebben zich verdiept (soms beroepshalve) in 
probleemgebieden zoals autisme, dyslexie, wet- en regelgeving, veiligheid en social media. Zij 
kunnen u wegwijs maken en uw vragen beantwoorden. Ook op de website is veel materiaal te 
vinden. Kijkt u maar eens! 
 
De  Ouderraad  van het Assink is er dus niet om feestjes en schoolreisjes te organiseren, zoals dat 
op de basisschool veelal het geval is, maar om de ouders te vertegenwoordigen waar dat nodig is. 
En dat kan niet zonder uw medewerking en/of input. 
 
Graag informeren wij u binnenkort verder over onze actualiteiten middels onze nieuwsbrief.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ouderraad van Het Assink Lyceum* 
 


