
Ouderbetrokkenheid
Samen een brug slaan
Uitnodiging aan de ouders/verzorgers van de brugklassers

Hondsrug College

Het Hondsrug College, 
  een slimme start voor je toekomst!



Welkom ouders van brugklassers
Het moment van de overgang van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs 
is een belangrijk moment. Voor kinderen én voor hun ouders/verzorgers. Van 
de veilige basisschool naar een ander gebouw, in een andere omgeving, met 
andere klasgenoten, nieuwe leraren, andere regels en andere afspraken. Voor 
sommige leerlingen een welkome verandering, voor andere leerlingen een heel 
spannend moment. Voor ouders/verzorgers een nieuwe fase: weer een beetje 
loslaten. Maar...

“Wie goed kijkt, ziet dat er in de opvoeding iets anders nodig is dan loslaten: 
tot 12 jaar moeten we kinderen goed begeleiden- en daarna nog veel beter!”

Uit: Puberbrein binnenstebuiten Huub Nelis & Yvonne van Sark

Het Hondsrug College is er van overtuigd dat de school en de ouders/verzorgers 
partners zijn binnen het onderwijs. Dat je van en met elkaar kunt leren. Dat je elkaar 
nodig hebt. Tijdens de introductieavond voor de ouders/verzorgers van de brugklassers 
is uitgebreid aandacht besteed aan het belang van ouderbetrokkenheid binnen 
het (voortgezet) onderwijs. Wat kunt u doen als ouder/verzorger? Op school... en 
in de thuissituatie? Wat is daar dan het doel van? Onderzoek heeft aangetoond dat 
betrokkenheid van ouders/verzorgers bij het onderwijs aan hun kind(eren) er toe leidt 
dat leerresultaten beter worden.

Bewustwording van ouderbetrokkenheid en hoe u daar praktische invulling aan kunt 
geven vraagt meer dan alleen aandacht op een introductieavond. Daarom heeft de 
school in samenwerking met een externe partij, Samen-Binden, een programma 
opgezet bestaande uit een reeks avonden waar dieper ingegaan wordt op verschillende 
aspecten van ouderbetrokkenheid.

Bewustwording, ontmoeting en interactie zijn naast het ontvangen van informatie 
belangrijke aspecten tijdens deze avonden. Ouderbetrokkenheid komt steeds aan bod 
en vormt de rode draad in deze reeks ouderavonden.

Wij nodigen u van harte uit voor deze avonden. In het belang van het kind, úw kind!



De reeks bestaat uit drie avonden met de volgende thema’s:

Avond 1:
Het puberbrein en hoe je kunt helpen bij het huiswerk
Maandag 3 oktober 2016
Naast de andere omgeving waarin uw kind terecht komt door de overgang naar het 
voorgezet onderwijs gebeurt er ook heel veel in het hoofd van uw kind. Het puberbrein 
ontwikkelt zich en dat heeft consequenties voor het gedrag van uw kind. Tijdens deze 
avond gaan we - op een luchtige wijze - kijken welke consequenties dit zijn en hoe u uw 
kind hier zo optimaal mogelijk in kunt begeleiden. Ook kijken we samen naar waar u 
uw kind bij kunt ondersteunen om de schoolperiode zo plezierig en succesvol mogelijk 
te laten verlopen. Op deze avond ontvangt u informatie en tips en kunt u ervaringen 
uitwisselen met andere ouders: zo leren we met en van elkaar!

Avond 2:
Sociale media
Maandag 21 november 2016
Internet biedt jongeren een wereld waar ze hun eigen gang kunnen gaan. Het is een 
plek om vrienden te ontmoeten, verliefd te worden en relaties te beginnen. Maar door 
de anonimiteit van dit medium kleven er ook risico’s aan zoals cyberpesten, intimidatie 
en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Op deze avond hebben we het er over  hoe 
je als ouder/verzorger je kind hierin positief kunt begeleiden.

Avond 3:
Talenten en kwaliteiten
Dinsdag 7 februari 2017
Ieder kind (en iedere volwassene!) heeft talenten en kwaliteiten. Hoe krijgen we die in 
beeld en hoe gaan we daar mee om? Tijdens deze avond - waarvoor ook de leerlingen 
zijn uitgenodigd en waar zij aan meewerken - gaan we naar elkaars talenten en 
kwaliteiten kijken. 

Na de introductieavond bent u ongetwijfeld overtuigd van het belang van ouderbetrok- 
kenheid. We nodigen u daarom van harte uit en rekenen op uw aanwezigheid tijdens de 
georganiseerde avonden. 

Alle avonden beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in gebouw De Marke.

Meer informatie kunt u vinden op de speciaal hiervoor ontwikkelde site : 
www.samen-binden.nl/hrc



Organisatie
Deze activiteit is een samen-
werking van het Hondsrug 
College en Samen-Binden.

Hondsrug College

Christelijke 
scholengemeenschap
voor voortgezet onderwijs

Postadres:
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7800 AB Emmen

Bezoekadres:
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T: (0591) 65 79 79
F: (0591) 61 74 69
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Samen-Binden
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