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Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
 
 
Datum:   26 november 2021 
Kenmerk: 212200164/HGB 
Betreft:  Schoter-boysproject 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 

Op 30 november vindt de eerste van twee ouderavonden plaats voor de ouders van jongens die 
meedoen met het Schoter-boysproject dat inmiddels van start is gegaan. Uw zoon is hiervoor 
geselecteerd en heeft inmiddels één of twee bijeenkomsten met zijn trainer(s) achter de rug. We 
willen u aan deze avond herinneren en aansporen om te komen aangezien u belangrijke informatie 
kunt krijgen. Helaas kan de avond niet ‘fysiek’ doorgaan bij ons op school vanwege de 
coronamaatregelen. Toch vinden wij het dermate belangrijk om jullie bij het project te betrekken.   
 
Arjan van Waveren zal het doel en de aanpak van het project toelichten. Daarna zullen de 
begeleiders van de bovenbouw groepen zich voorstellen en hun ervaringen tot nu toe met u delen. 
Lydia Sevenster, jongensexpert, zal u recente resultaten van onderzoek naar de Z-generatie laten 
zien: hoe is de wereld voor jongeren nu anders dan voorheen en welke invloed heeft dat op hun 
gedrag? Verder zal zij tips geven hoe u als ouder het beste uw al dan niet onder presterende zoon 
kunt stimuleren. Voor deze bijeenkomst is het handig om de bijlagen vast door te nemen en uit te 
printen. Daarnaast willen we u vragen om na te denken over de volgende vragen:  
 
                1. Waar bent u trots op als u aan uw kind denkt?  
                2. Wat werkte goed in de begeleiding van uw kind? 
 
De ouderavond kan in deze tijd, zoals u zult begrijpen, niet ‘live’ op school. Daarom organiseren we 
een online bijeenkomst via Teams.  
 
De bijeenkomst start om 19:30 uur. U kunt deelnemen door op de volgende link te klikken: 
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  
 
Mocht u niet in staat zijn om aan te haken, wilt u dit dan doorgeven in een reply op deze mail. 
 
Datum: dinsdag 30 november 2021 
Tijd: 19:30-21:00 
Plaats: Via Teams op de laptop/telefoon/tablet 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rico Hoogenboom 
Coördinator  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU0ZDQ3ZWItYjAzMS00YWQ4LWJhOTctZTlmNjAxMzFjZGNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe0ca031-7f0a-4b82-8eea-e46b799fdc86%22%2c%22Oid%22%3a%226f56fbdd-1a06-4ac5-a27d-f35973158dca%22%7d

