
 

 
Aan de ouders van onze eerstejaars leerlingen 

 

Op woensdag 8 november houden wij een ‘MEET AND GREET ‘ voor alle ouders van onze 

eerstejaars leerlingen met als thema: ‘Mijn kind en Social Media’ 

 

U kunt deze avond op informele wijze kennis maken met andere ouders uit de klas van uw 

zoon of dochter en tegelijkertijd eens met elkaar van gedachten wisselen over onderwerpen 

die pubers van deze generatie bezig houden. 

Herkenbare situaties volgen elkaar vanavond in snel tempo op. Herkent u uw zoon of 

dochter in de sketches over social media? Leest u mee op de social media apps van uw kind? 

Wat vindt u dan van de foto’s die hij of zij post? Bent u het altijd eens  met de sexy kleding of 

foto’s die doorgestuurd worden? 

Hoewel jullie kinderen net van de lagere school komen, wordt er ook stilgestaan bij de 

alcoholinname van jongeren. Is daar een afspraak over binnen het gezin? Of knijpt de 

opvoeder  een oogje toe omdat hij de discussie liever uit de weg gaat? Veel ouders bieden 

binnenshuis wel een biertje aan, omdat je dan zicht hebt op de situatie. Is de leeftijdsgrens 

van 18 jaar niet onverbiddelijk? 

En: Hoe zit het met seksualiteit? Vaak weten kinderen al veel meer dan wij denken. Wordt 

hier thuis openlijk over gesproken? En wie geeft er tegenwoordig de seksuele voorlichting? 

Is dit de taak van school, van internet of van de opvoeder? 

Deze avond is met medewerking van  

 

 Een deskundige spreker zorgt voor de theorie over de verschillende onderwerpen.  

Ouders ontvangen direct een aantal handige tips en tricks. 

Datum : woensdag 8 november 2017  

Locatie : aula Jan van Brabant college  

Ontvangst : 19:15 uur 

Formeel gedeelte : 19:30 uur - 21:00 uur  

Deze avond word informeel afgesloten onder het genot van een hapje en drankje. 

Ouders krijgen dan de gelegenheid om kennis te maken met elkaar, en tevens in gesprek te 

gaan over het onderwerp.  



Aanmelden kan door het invullen van onderstaand strookje. U kunt het inleveren bij de 

administratie of sturen via e mail naar: ouderraad@janvanbrabantcollege.nl  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ouder(s)/verzorger(s) van 
…………………………………………………… 
uit klas ……………………..komen met ……. 
persoon/personen naar de ‘Meet and Greet’ op woensdag 8 
november 2017 

mailto:ouderraad@janvanbrabantcollege.nl

