Haakbergen, 23 maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015 ORVHA
Geachte Ouders,
Na een kwakkelwinter is de lente aarzelend begonnen. Tijd voor de ouderraad om de voorjaars
thema-avond te houden. Op woensdag 1 april is de jaarvergadering met aansluitend de themaavond. Het thema is: Cyberpesten. Het gaat over groepsdynamiek en de rol van social media als
instrument bij pesten. Daarnaast gaat het ook over traditionele vormen van pesten in de vorm van
plagen, uitsluiting en intimideren. De rol van docent, ouder en kind komen aan bod. (Cyber)pesten
is een onderwerp dat grote impact heeft op het zelfbeeld van een leerling, het plezier of verdriet
dat een leerling heeft op school en dus (in)direct ook op de prestaties. Dit wordt veelal onderschat
omdat er te laat of onvoldoende aandacht aan wordt geschonken. Aanleiding voor de ouderraad
om hieraan aandacht te schenken: zowel in het overleg met de schoolleiding als thema voor een
avond met jullie als ouders/verzorgers. Een aantal sprekers zullen op interactieve wijze laten zien
en bespreken wat pesten doet en op welke wijze hiermee omgegaan kan worden.
In de jaarvergadering komt het jaarverslag van de ouderraad aan de orde en leggen we
verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid over het afgelopen jaar. Hierbij bent u, als
ouder/verzorger, uiteraard ook van harte welkom.
Als ouderraad werken we met een jaarprogramma, waarbij elk schooljaar een aantal belangrijke
onderwerpen aan de orde komen. Doelstelling is ouders/verzorgers te betrekken bij de school van
hun dochter of zoon. Het is belangrijk dat in de relatie tussen school-kind-ouder/verzorger sprake
is van een vertrouwensband , 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. Vandaar ook het belang van deze thema-avond en het onderwerp.
Als ouderraad kunnen wij niet zonder jullie inbreng. Ouders/verzorgers 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 wil de
ouderraad een platform zijn waar onderling contact tussen ouders mogelijk is 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. U kunt zich aanmelden via: www.orha.nl
of door een mailtje te sturen naar: mailorvha.nl. Graag even aangeven moet hoeveel personen u
komt.
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