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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan ouder(s) en/of verzorger(s) van 

alle leerlingen van het VLC 

 

 

 

Mijdrecht/Vinkeveen, 22 september 2021 

 

 

Betreft: thema-avond Ouderraad op 5 oktober 2021; kenmerk 20210917-1684 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de thema-avond die verzorgd wordt 

door de Ouderraad van het VeenLanden College. 

 

Het thema van de avond is ‘Omgaan met tieners in het digitale tijdperk. 

We willen allemaal dat onze kinderen gelukkige en fijne volwassenen worden!’ 

 

“We wisten het al lang! “ 

Maar na de corona-lockdowns weten we het zeker: de (digitale) 

wereld is een enorme kans, maar ook een forse bedreiging in het 

levensgeluk. 

Meer dan ooit vragen ouders zich af of hun kinderen later wel 

gelukkige mensen zullen worden. Want een gelukkige en onbezorgde jeugd lijkt 

steeds minder gewoon te zijn. 

Is het allemaal zo negatief? Of zijn er ook voldoende positieve zaken? De 

waarheid is meestal niet zo zwart-wit. En zo ook in dit geval. 

 

Daarom gaan we deze avond aan de slag met allerlei thema’s die te maken hebben met 

het opvoeden van tieners. 

Denk bijvoorbeeld aan social-media, schermtijd, gaming, peergroups en FOMO. Maar ook 

de invloed van nepnieuws op de ontwikkeling van jonge mensen. 

In het onderwijs en de maatschappij neemt de prestatiedruk hand over hand toe. Nog 

niet eerder was het aantal burn-outs onder jongeren zo hoog. 

Welke principes veroorzaken dit? En hoe kunnen we als ouders tegenwicht bieden? 

 

We gaan deze avond geen negatief verhaal afsteken, maar zoeken naar positieve kanten 

en realistische perspectieven. 

 
De avond wordt verzorgd door Gijsbreght van Doorn. 

In de eerste plaats is hij zelf vader van tieners. 

Daarnaast is hij medeauteur van de nieuwe lesstof Digitale 

Geletterdheid voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

 

Jarenlang was hij werkzaam in het speciaal onderwijs. De laatste 

jaren verzorgt hij trainingen, advies en ouderavonden op het 

gebied van onderwijs, opvoeden en ict. 
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De thema-avond vindt plaats in de aula van VLC Mijdrecht. 

De deur is open om 18.45 uur; aanvang van het programma 19.30 uur. 

 

Aanmelden kan via onderstaande link: 

 

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

iPJ9Bk4lGhc-kgfNUMDNLSlRLMzhMSUk0N0pVTE45VzlGUzNVWi4u 

 

Er zijn geen kosten verbonden aan de avond. 

 

Graag tot dan. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

De Ouderraad, 

Yolande Bakker 

Erik Bosman 

Arjan Bosman 

Guusje van Breukelen 

Anita van Ginkel 

Petra Hoogervorst 

Marc Hoornweg 

Tamara de Jong 

Jolanda van Schalkwijk 

 

mailto:info@hetvlc.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3Dg5Qh6HoNqE-tAw1YdWLlhsxa62-iPJ9Bk4lGhc-kgfNUMDNLSlRLMzhMSUk0N0pVTE45VzlGUzNVWi4u&data=04%7C01%7CBes%40hetvlc.nl%7Cb9f334e4602f479bb34b08d97d8f934a%7Ce82194830d7a4fa8ad030d587562e586%7C1%7C0%7C637678877867733819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CFdk0oGLWkFYDphw1kNwImFcghZu9thWucOms89OKmM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3Dg5Qh6HoNqE-tAw1YdWLlhsxa62-iPJ9Bk4lGhc-kgfNUMDNLSlRLMzhMSUk0N0pVTE45VzlGUzNVWi4u&data=04%7C01%7CBes%40hetvlc.nl%7Cb9f334e4602f479bb34b08d97d8f934a%7Ce82194830d7a4fa8ad030d587562e586%7C1%7C0%7C637678877867733819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CFdk0oGLWkFYDphw1kNwImFcghZu9thWucOms89OKmM%3D&reserved=0

