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Betreft: ouderavond “IN GESPREK, HOE COMMUNICEER JE MET PUBERS” op
27 november 2018
Beste ouder(s), verzorger(s),
Hoe blijf je in contact met je puberende zoon of dochter als het gesprek moeizaam
verloopt en je merkt dat ze er geen zin in hebben. Als je kind zich slecht kan beheersen,
vooral met zichzelf bezig is of soms vastloopt in eigen twijfels en onzekerheden bij het
maken van keuzes? En waarom zijn deze signalen zo belangrijk? Je wilt graag dat je kind
zélf bedenkt wat goed voor hem of haar is. Maar hoe help je hem hierbij?
Onze school biedt in samenwerking met theatergroep PlayBack de thema-avond In
Gesprek aan. Een feest der herkenning voor elk gezin met pubers, maar bovenal een
relevante en informatieve ouderavond gericht op de communicatie tussen ouders en hun
kind.
Een voorbeeldscene: Mees (16) liegt tegen zijn moeder over een logeerpartijtje bij vriend
Peter. Volgens Mees is hij de hele nacht bij Peter geweest. Moeder weet echter dat hij bij
een meisje heeft gelogeerd. Zij wordt boos en vraagt hem waarom hij liegt. Hij wordt
vervolgens boos omdat zij hem ‘blijkbaar niet vertrouwt’. PlayBack vraagt het publiek:
wat doet deze moeder volgens jou goed en wat kan beter? Hoe kun je dit gesprek zo
voeren dat Mees de volgende keer de waarheid vertelt?
Werkwijze PlayBack
Het professionele acteursteam van PlayBack gaat, aan de hand van herkenbare scènes
aan de keukentafel, in gesprek met het publiek. Zowel verschillende opvoedstijlen en
theorieën als algemene gesprekstechnieken komen in het spel aan bod. PlayBack geeft
tips hoe je op een gelijkwaardige, maar wel begeleidende manier met je kind in gesprek
gaat. Waarbij er vaak ook genoeg te lachen valt.
92% van de ouders die eerder ouderavonden bezochten van PlayBack, geven
aan dat zij handvatten kregen voor een open gesprek met hun kind.
"Geweldige avond, ik zat op het puntje van mijn stoel. PlayBack speelde met herkenning,
humor en respect. Een avond die je iedere ouder van een puber gunt!”
Rianne Kuiper, CJG De Bilt
‘Feest der herkenning. Humorvol kijken, meedoen met sketches en samen werken met
andere opvoeders aan goede communicatie met je puber.’
Liesbeth Leijnse, Gemeente Ouder-Amstel
Meld je aan
Wij nodigen je van harte uit om de ouderavond In Gesprek bij te wonen. Deze vindt
plaats op 27 november 2018 en duurt van 19.30 tot 21.00 uur op Lyceum Ypenburg.
Stuur vóór 22 november a.s. een e-mail naar ouderavond@lyceumypenburg.nl om je
direct aan te melden. Er zijn geen kosten aan de avond verbonden. Kijk voor meer
informatie op www.tgplayback.nl/ingesprek.
Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Esther Knol, afdelingsleider havo bovenbouw
Petra Molegraaf, afdelingsleider mavo
Martijn van Velzen, afdelingsleider vwo bovenbouw
P.S. Bekijk ook de trailer van de Playback ouderavonden:
https://www.youtube.com/watch?v=IaNT-ztHkLk

