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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

 

Aan alle ouder(s) en/of verzorgers van de 

leerlingen van het VeenLanden College 

 

 

 

Mijdrecht/Vinkeveen, 13 juli 2021 

 

 

Betreft: herinnering Save the Date en enquête thema-avond OuderRaad; 

kenmerk 20210713-1641 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Op 5 oktober 2021 organiseert de Ouderraad een thema-avond, zet de datum alvast in 

uw agenda. 

 

Om deze avond wederom tot een succes te maken, willen wij u vragen om de 

onderstaande enquête over uw interesse tot de verschillende onderwerpen in te vullen. 

Dit kost u een paar minuten. Deze enquête geeft ons inzicht in de onderwerpen waar u 

interesse voor heeft en zal voor ons een leidraad zijn in de organisatie van de jaarlijkse 

thema-avonden zijn. 

 

Onderwerpen: 

 

1. Het toenemende gebruik van stimulerende middelen zoals roken, drank en drugs. 

2. De curling-ouder: een term die geïntroduceerd is binnen het tv-programma De 

Luizenmoeder, inmiddels is het een zelfstandig naamwoord en het staat voor 

ouders, die de weg van hun kinderen angstvallig schoonvegen. 

3. Gevolgen van Corona, angsten, somberheid depressieve gedachten, eenzaamheid 

en hoe gaan we het gesprek aan om de kinderen weer op gang te krijgen of juist 

met rust laten. 

4. Digitalisering en alle nieuwe mogelijkheden welke het ons gegeven heeft, nieuwe 

mogelijkheden tot lesgeven, vrienden maken, gamen al over de wereld. 

5. Good, Better, Best, prestatiedruk bij jongeren, welke al op de basisschool start. 

6. Financieel opvoeden: ‘Ik krijg noooooit wat’. 

7. Leren, hoe maak je het weer leuk en makkelijk. 

 

Hierbij de link naar de enquête: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g5Qh6HoNqE-tAw1YdWLlhsxa62-

iPJ9Bk4lGhc-kgfNUNlg0TEEyU04yU005OUVMWFZITzdXQTJOSC4u 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

de Ouderraad: Tamara de Jong, Arjan Bosman, Jolanda van Schalkwijk, Marc Hoornweg, 

Anja Vijselaar, Yolanda Bakker, Erik Bosman en Anita van Ginkel 
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