Haakbergen, 30 oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 ORVHA
Geachte Ouders,
Het nieuwe schooljaar 2014-2015 is onderweg. De eerste studieresultaten zijn inmiddels binnen,
de klassen hebben zich gevormd en de zoon of dochter heeft haar plek (weer) gevonden. De
ouderraad is uiteraard ook weer aan de slag gegaan. Wij waren aanwezig bij de start van het
nieuwe schooljaar, bij de onthulling van het nieuwe logo van het Assink Lyceum en bij de diverse
informatieavonden op de verschillende locaties. Daarnaast hebben we onze eerste bijeenkomst
gehad, waarbij ook de onderwijsinspecteur aanwezig was en hebben we gesproken over de
kwaliteit van het onderwijs en de rol van de onderwijsinspectie.
De samenwerking met de oudergelding van de MR is opnieuw gezocht en er is een
scholingsprogramma voor de leden van de ouderraad.
Maandag 3 november is de eerste Thema-avond van dit schooljaar over het puberbrein. Het
belooft een interessante en interactieve avond te worden.
Als ouderraad werken we met een jaarprogramma, kennen we commissies en is er een
rolverdeling. Onze inzet is ouders betrekken bij de school van hun dochter of zoon en laten zien
dat de ontwikkelingen in het onderwijs ook voor ons een stimulans kunnen zijn. Het is belangrijk
dat in de relatie tussen school-kind-ouder er een vertrouwensband is, waardoor onze
dochters/zonen zich ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Protocollen tegen pesten
en vertrouwenspersonen zijn voorbeelden van instrumenten die kunnen helpen bij situaties waarin
het niet (helemaal) lukt. Als ouderraad praten we hierover mee en adviseren wij de schoolleiding.
Wij willen een beleid, dat erop gericht is goede kwaliteit van onderwijs te bieden, maar ook een
omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd en gemotiveerd.
Als ouderraad kunnen wij niet zonder jullie inbreng. Ouders zijn bij uitstek – als
ervaringsdeskundige – in staat om aan te geven wat hun kind nodig heeft. Voed ons met die
informatie en ervaringen, zodat wij die kunnen inbrengen in de gesprekken. Daarnaast is het
wellicht ook behulpzaam om als ouders onderling contact te hebben en te ervaren dat je niet alleen
staat in de dankbare, maar ook soms moeilijke taak om een kind goed door zijn pubertijd te
loodsen.
Wij zijn continu op zoek naar 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
vergaderen.
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.
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