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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Graag nodigen wij u uit voor de tweede ouderavond die in het teken staat van het begeleiden 

van kinderen van nu. Deze ouderavond is een vervolg op de avond die op 9 april plaatsvond 

en kan ook worden gevolgd als u de eerste avond niet in de gelegenheid was. 

 

Deze ouderavond zal worden verzorgd door Lydia Sevenster van GoedPresteren.nl. Zij heeft 

jarenlange ervaring in het begeleiden van jongeren en is expert in het coachen van 

leerlingen die onderpresteren. De onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: Laat 

uw zoon/dochter op school zien wat hij/zij in zijn mars heeft? Stelt uw zoon/dochter het 

huiswerk vaak uit en is hij/zij eindeloos bezig met sociale media en games? 

Het liefst wilt u dat uw kind zelf goed georganiseerd aan de slag gaat. Tijdens deze 

informatieavond krijgt u tips waarmee het voor u makkelijker wordt de autonomie van uw kind 

te stimuleren. Bovendien wordt er ingegaan op recente psychologische inzichten zoals de 

werking van het brein, de invloed van een Fixed en een Growth Mindset en het belang van 

het trainen van executieve functies. Door gebruik te maken van de nieuwe inzichten uit de 

gedragsleer en de psychologie, wordt het makkelijker uw kind te begeleiden. 

Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Voor 

meer informatie over onderpresteren verwijs ik u graag naar de site www.goedpresteren.nl .  

De tweede bijeenkomsten zal plaatsvinden op 21 mei. De avond start om 19:30 uur en duurt 

ongeveer twee uren. Indien u vragen heeft over bovenstaande trainingen, kunt u zich 

wenden tot Ellen Eggermond (e.eggermond@schoter.nl) . 

Ik wens u een informatieve avond toe. 

Met vriendelijke groet,  
 

 
 
 
Joost van het Kaar,  
teamleider brugklas, 234 mavo. 
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