Jaarverslag Ouderraad van het Assink Lyceum schooljaar 2012/2013
Tijdens de algemene ledenvergadering van de ouderraad op 24 april is reeds een
mondelinge verantwoording gegeven over het achterliggende jaar. Toegezegd is
een schriftelijk weergave van onze activiteiten in het achterliggende schooljaar.
Vergaderingen
Als ouderraad hebben we een 6-tal vergaderingen gehad (de laatste is op 3/7)
waarin een verscheidenheid aan aandachtspunten zijn besproken.
Bij elke vergadering is iemand namens de onderwijsdirectie aanwezig. We
hebben als ouderraad kennis mogen maken met mw. Carlien Krist als nieuwe
onderwijsdirecteur voor VWO/HAVO.
Vanuit de onderwijsdirectie is er een toelichting geven op het beleid en de
speerpunten voor de komende periode. Zaken, die onder de aandacht zijn
gekomen zijn:
 studie/schoolreizen. Hier hebben wij als ouderraad veel aandacht aan
gegeven om duidelijk te krijgen hoe het allemaal wordt georganiseerd en
de grote verschillen, die zijn geconstateerd tussen de reizen. Dit heeft
geleid tot een nieuw protocol met duidelijke doelstellingen en criteria
waaraan de studiereizen kunnen worden getoetst. Wat ook een
aandachtspunt was voor het onderwerp studiereizen, is dat het voor elke
leerling mogelijk moet zijn om hier aan deel te kunnen nemen. Een
afvaardiging heeft ook een, door mw. Krist in maart 2013 georganiseerde,
vergadering bijgewoond waar ook het e.e.a. duidelijk is geworden.
 Rookbeleid is ook een onderwerp wat besproken is en het blijkt dat de
regels die hiervoor gelden niet op alle locaties op dezelfde manier worden
nageleefd.
 Ontwikkelingen binnen het VMBO en toelichting op de activiteiten binnen
de locatie van Brakelstraat.
 De plaatsbepaling van Lichamelijke Opvoeding (sport) binnen het
onderwijsprogramma
 ICT als hulpmiddelen bij het onderwijs (ipad, GSM, digitaal bord)
Thema avonden
Dit schooljaar 2012/2013 zijn er 2 thema avonden gehouden, te weten op 5
november 2012, met het thema “ Hoe help ik mijn Brugpieper” wat goed bezocht
is door ouders, en op 24 april 2013, met als thema “De digitale Wereld” ,deze
avond hebben we samengevoegd met een algemene leden vergadering.
De verslagen van beide thema avonden kunt u terugvinden op de site.
Organisatie en Financiën
Afgelopen jaar is de Ouderraad druk in de weer geweest en zijn er opnieuw
stappen vooruit gezet om een volwaardige ouderraad te worden. Het dagelijks
bestuur is uitgebreid en kent een deels nieuwe bezetting. Deze bestuurlijke
wijzigingen hebben o.a. te maken met het feit dat ouders die in de ouderraad
zitten hun kind of kinderen niet meer op het Assink hebben of dit schooljaar voor
het laatst zijn.

De volgende mutaties hebben plaatsgevonden :
 per 1 januari 2013 is Constance van Wolferen vice voorzitter ,
 per 1 januari 2013 is Rob Pijpers de nieuwe secretaris
 per 1 april is René Siebum de nieuwe penningmeester.
De werving van nieuwe leden is een permanent aandachtspunt voor het bestuur.
Daarnaast heeft communicatie met de school(leiding) en de ouders de nodige
aandacht gekregen. Belangrijk hierbij is geweest het creëren van een
vertrouwensrelatie, waardoor vroegtijdig signalen opgepakt kunnen worden en
pijnpunten vanuit het verleden zijn opgelost.
Als ouderraad hebben we ook de beslissing genomen om de website in een
moderner jasje te gieten en het voor elke ouder makkelijk toegankelijk te
maken. De eerste stappen zijn hierin gezet om bij diverse aanbieders een offerte
aan te vragen, zodat we een gedegen keuze kunnen maken en ons streven is om
met ingang van het nieuwe schooljaar 2013/2014 deze te lanceren.
De penningmeester heeft verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële
beleid en er is decharge verleend. Een overzicht van de cijfers is afzonderlijk
bijgevoegd.
Bijzondere activiteiten
We hebben als Ouderraad niet stil gezeten en hebben dit schooljaar zoals eerder
vermeld meerdere keren vergaderd. Daarnaast hebben we als ouderraad
geparticipeerd in de avonden, die waren georganiseerd door school over
ouderparticipatie en de voorlichtingsavonden. Ook hebben wij een bijdrage
geleverd aan de beroepscommissie en is er op verzoek van de schoolleiding een
aantal keren een klankbordgroep samengesteld om mee te denken in specifieke
onderwerpen. Daarnaast ze wij bezig om een betere communicatie en
afstemming te krijgen met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
Haaksbergen, mei 2013
Het Dagelijks Bestuur:
André Leferink (voorzitter)
Constance van Wolferen vicevoorzitter vanaf 1-1- 2013
Ben Burgers (secretaris) tot 1-1- 2013 daarna Rob Pijpers
Hendrik Warnar (penningmeester) tot 1-4-2013 daarna Rene Siebum
Slotwoord van de voorzitter
Graag wil ik iedereen bedanken dit het mogelijk heeft gemaakt dat wij als
ouderraad onze activiteiten verder hebben kunnen ontwikkelen.
Vele zeer betrokken ouders hebben zich vrijwillig ingezet om dit mogelijk te
maken. Dank daarvoor. Door de bereidheid om tijd vrij te maken en expertise en
kennis beschikbaar te stellen hebben wij de school(leiding) van advies kunnen
dienen en diverse activiteiten kunnen organiseren.
Ook een woord van dank aan de school(leiding) van het Assink Lyceum want zij
hebben faciliteiten beschikbaar gesteld en zijn met ons in dialoog gegaan
waardoor wij in staat zijn mee te denken en te adviseren. Diverse pijnpunten
vanuit het verldeen zijn opgeruimd en er is ruimte ontstaan om gezamenlijk
verder te bouwen aan de toekomst.

Geconcludeerd kan worden dat de basis die in het voorgaande jaar is gelegd
wordt doorgetrokken en dat de ouderraad een volwaardige geleding is binnen
Het Assink Lyceum.
Wij hopen dat dit wordt herkend en erkend door ouders en aanleiding is om mee
te gaan doen. Er is nog veel werk te verzetten en iedereen is van harte welkom
om daaraan een bijdrage te leveren.
Namens de ouderraad,
André Leferink
voorzitter

