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Nieuwsbrief maart 2015 ORVHA

Geachte Ouders,

Het schooljaar is alweer een flink aantal maanden oud: er waren al mentoravonden voor ouders en
leerlingen, locatie Van Brakelstraat opende op 13 oktober de deuren voor een participatieavond
voor ouders en er heeft een open dag voor leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers
plaatsgevonden.
De ouderraad kijkt terug op de eerste thema avond van dit schooljaar. Het thema “begrijp ik mijn
kind” trok voldoende belangstelling. Voor de themacommissie is geen sprake van stilzitten, er
wordt in samenwerking met school gekeken naar een thema avond voor ouders en leerlingen met
het thema “kind en financiën” dat in het voorjaar moet plaatsvinden.
Daarnaast hebben we weer vergaderd en in de eerste ouderraadsvergadering van dit jaar kennis
mogen maken met de nieuwe bestuurder van Het Assink Lyceum, Jozef Geurtzen.
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. Ook voor het komende jaar is er weer een jaarprogramma met een tweetal
thema-avonden en meerdere vergaderingen waarop verschillende onderwijsonderwerpen aan de
orde komen. Het jaarprogramma wordt ook op de site geplaatst.
Als ouderraad kunnen wij niet zonder uw 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 u
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 via het inschrijf formulier op de site
http://www.orvha.nl/contact. Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter en leden voor het bestuur.
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