Jaarverslag Ouderraad van het Assink Lyceum schooljaar 2013/2014
Tijdens de algemene ledenvergadering van de ouderraad op 16 april 2014 zal het
bestuur van de ouderraad verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in
het afgelopen jaar.
Vergaderingen
Als ouderraad hebben we dit schooljaar een 6-tal vergaderingen waarin een
verscheidenheid aan aandachtspunten zijn besproken.
In de eerste vergadering is het jaarprogramma en de planning voor dit
schooljaar besproken en vastgesteld.
Bij elke vergadering is iemand namens de onderwijsdirectie aanwezig.
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:
 Kwaliteit van onderwijs. Dit onderwerp is diverse keren aan de orde
geweest. Er is een afspraak gepland met de inspecteur van onderwijs.
 Vanuit de vakgroep Nederlandse taal is een presentatie verzorgd over de
ontwikkelingen in het taal onderwijs.
 Ontwikkelingen binnen het VMBO en toelichting op de activiteiten binnen
de locatie van de Rekkense weg in Eibergen.
 ICT als hulpmiddelen bij het onderwijs (ipad, GSM, digitaal bord). Uitkomst
is dat de directie heeft besloten de pilot op de Rekkense weg een vervolg
te geven. Daarna zal een uitrol over de gehele school gaan plaats vinden.
 Samenwerking met de oudergeleding van de MR. Er hebben een aantal
gesprekken plaats gevonden tussen de oudergeleding van de MR en een
delegatie van de ouderraad. Er is afgesproken dat er informatie zal
worden uitgewisseld en de ouderraad krijgt de agenda en stukken van de
MR vooraf zodat hieraan een bijdrage kan worden geleverd.
 Passend onderwijs en het Leerplein zijn onderwerpen die ook aan de orde
zijn gekomen. Vanuit de ouders is Monique Groot landeweer lid geworden
van de begeleidingscommissie passend onderwijs.
 Daarnaast worden regelmatig vragen en signalen van ouders over
ontwikkelingen op de diverse locaties met betrekking tot lesuitval,
spelregels, informatie en communicatie doorgespeeld aan de schoolleiding.
Thema avonden
Dit schooljaar 2013/2014 zijn/worden er 2 thema avonden gehouden, te weten
op 4 november 2013, met het thema “ Mijn kind gaat naar de Middelbare school”
wat goed bezocht is door ouders, en op 16 april 2014, met als thema “Taal” ,
deze avond hebben we samengevoegd met onze algemene leden vergadering.
De verslagen van beide thema-avonden komen ter zijner tijd op de website.
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.
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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.
De nieuwe website is in de lucht en zal de komende tijd voorzien worden van
actuele informatie.
De penningmeester heeft verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële
beleid aan een kascommissie die de boeken heeft gecontroleerd. Op basis
daarvan zal de ledenvergadering gevraagd worden de penningmeester decharge
te verlenen. 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. Daarnaast ze wij bezig om een
betere communicatie en afstemming te krijgen met de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad. De ouderraad heeft ook een bijdrage geleverd aan de
schoolkrant voor de Bouwmeester en was aanwezig bij de opening van het
nieuwe schooljaar. Inmiddels hebben wij een database opgebouwd met duizend
emailadressen van ouders die de nieuwsbrieven van de ouderraad ontvangen.
Haaksbergen, april 2014
Het Dagelijks Bestuur:
André Leferink, voorzitter
Constance van Wolferen, vicevoorzitter
Rob Pijpers, secretaris
René Siebum, penningmeester
Slotwoord van de voorzitter
Graag wil ik iedereen bedanken dit het mogelijk heeft gemaakt dat wij als
ouderraad onze activiteiten 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.
Eveneens een woord van dank aan de directie van het Assink Lyceum, want zij
hebben faciliteiten beschikbaar gesteld en zijn met ons in gesprek gegaan.
Geconcludeerd kan worden 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
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