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Informatieavonden voor ouders: “Pubertroubles” 
 
 

 
Het is puur natuur, een proces dat bijna elke ouder doormaakt. Je maakt je zorgen over je 
kind. Zit het wel lekker in zijn vel? Is het gezond? Gaat het wel goed op school? Zeker in deze 
coronatijd is het heel goed voorstelbaar dat je je meer zorgen maakt dan ‘normaal’. Maar is 
dat wel nodig? Om ouders te helpen een antwoord te vinden op deze vragen, organiseert de 
Ouderraad in 2021 twee interactieve Informatieavonden in samenwerking met Mondriaan.  
 
Zorgen over mijn kind - terecht of niet? 
De eerste sessie, rond het thema ‘Zorgen over mijn kind - terecht of niet?’, vond plaats op 
woensdagavond 2 juni. Ondanks het warme zomerweer en de fysieke afstand tussen de 
deelnemers, werden er via ZOOM veel waardevolle tips uitgewisseld en persoonlijke 
ervaringen gedeeld.  
 
De eindconclusie: ‘Mijn kind doet het best goed, ook in deze gekke tijd. Door de informatie 
van vanavond heb ik meer zicht op ‘waarschuwingssignalen’ en weet ik waar ik terecht kan als 
ik me echt zorgen maak.’ 



 
In het najaar staat de tweede sessie op het programma, dit keer rond het thema ‘Mijn kind, 
genotmiddelen en gamen – Hoe pak ik dit aan?’ Tijdens deze - hopelijk eindelijk weer fysieke 
bijeenkomst - neemt Pauline Heuperman, preventiemedewerker bij Mondriaan ons mee in de 
wereld van genotmiddelen en gamen. 
 
Wanneer kinderen in de puberteit komen, gaan ze vaak experimenteren met allerlei 
verleidingen. Roken, het drinken van alcohol, het gebruik van andere drugs, online 
verleidingen en gamen.  
 
Hoe ga je als opvoeder om met risicovol gedrag van je kind? Hoe maak je genotmiddelen 
bespreekbaar en hoe zorg je ervoor dat je beslagen ten ijs komt? Onze informatieavond biedt 
kennis en tips! 
 
Een nadere uitnodiging voor deze sessie volgt na de vakantie, Maar we hopen je alvast 
enthousiast te hebben gemaakt om je dan aan te melden! 

 
 
Mondkapjes en hygiëne regels in het VO 

 
 
Het kabinet heeft besloten dat alles mogelijk is, waarbij de 
anderhalve meter de allesbepalende norm is. Daar waar dat niet 
(altijd) lukt, zoals in het voortgezet onderwijs, 
zijn mondkapjes nog verplicht op de bekende plaatsen zoals 
tijdens verplaatsingen op de gang en tijdens de praktijklessen. 
Deze regel is tot aan de zomervakantie van toepassing. 
  
De basisregels voor de hygiëne blijven voor iedereen hetzelfde. 
Wat dat betreft verandert er in het VO niets. 

 was/desinfecteer vaak en grondig je handen; 
 houd 1,5 meter afstand van elkaar (leerlingen houden 1,5 meter afstand tot volwassenen); 
 blijf thuis bij klachten en laat je direct testen. 

 
Nieuwe leden welkom bij de Ouderraad 
 

Aan het einde van dit schooljaar stopt een aantal ouders met hun werkzaamheden 
voor de Ouderraad, waardoor we op zoek zijn naar nieuwe leden. De Ouderraad 
bestaat uit ongeveer 15 ouders, waarbij we streven naar een vertegenwoordiging in 
alle schooltypes en leerjaren. Daarom komen er ieder jaar nieuwe ouders bij en 
verlaten andere ouders de Ouderraad, bv. omdat hun kind geslaagd is. Heb je 
interesse om lid te worden of wil je meer informatie?  

We komen graag met je in contact via ouders.smc@gmail.com 
  
Wat doet de Ouderraad?  
 
Je ziet ons niet altijd, maar we zijn er wel voor je kinderen en voor jou. Denk aan informatieavonden voor 
ouders. Recent hebben een interactieve sessie gehad ‘Zorgen over mijn kind: terecht of niet?’ en in het 
najaar staat de tweede sessie op het programma. Wat minder zichtbaar is dat we regelmatig mails van 
ouders ontvangen over uiteenlopende onderwerpen of het verzoek krijgen om hun zorgen of suggesties 

mee te nemen in onze vergaderingen. Daarin sluiten Paula Corsten en een teamleider aan en bespreken we 
actuele onderwerpen en ontvangen we mededelingen vanuit school. In het kader van ouderparticipatie 
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denken we mee hoe de (school)reizen in de toekomst ingevuld kunnen worden (passend binnen de nieuwe 
wetgeving die voorschrijft dat elk kind moet kunnen meegaan) en geven we namens de ouders feedback op 
concept notities die de school kan meenemen in een definitieve versie.  
 
Verder hebben we bijvoorbeeld met succes bepleit om het OLC tijdens de toetsweken open te houden, dat 
het aantal fietsenstallingen werden uitgebreid en dat het cabaret weer nieuw leven is ingeblazen. Ook 
helpen we oa bij de organisatie van de Open Dag, de diploma uitreikingen en het kerstontbijt.  
 
De Ouderraad vergadert zo'n zes keer per jaar in de avonduren. Meehelpen bij (de voorbereiding van) 
diverse activiteiten gebeurt deels 's avonds en deels overdag. Al met al investeer je ongeveer 20 uur per 
jaar in een fijnere school voor je kind(eren) en zijn/haar schoolgenootjes, docenten en andere ouders. 
 
Hebben we je nieuwsgierigheid gewekt en wil je ook met ons meedenken? Je bent van harte welkom! 
 
 

 
Leegmaken kluisjes 
 
Het einde van het schooljaar komt langzaam in zicht!  
De gehuurde kluisjes dienen leeg en schoon opgeleverd te worden 
zoals deze aan het begin van het schooljaar zijn verhuurd door 
Nokilock.  
 

Dit geldt uiteraard ook voor de eindexamen leerlingen! 
 
Indien onze medewerkers of Nokilock de kluisjes moeten leegmaken en schoonmaken kunnen er 
schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. 
 

 

Jaarplanning schooljaar 2020-2021 
 
De jaarplanning wordt op de website gepubliceerd en wordt voortdurend bijgewerkt; niet alle activiteiten 
zijn een heel jaar van te voren reeds gepland, andere kunnen gedurende het jaar worden gewijzigd.  
 
Wilt u zo vriendelijk zijn regelmatig een blik te werpen op de jaarplanning, zodat u zichzelf op de hoogte 
kunt stellen van de schoolactiviteiten? 
 
De meest actuele jaarplanning is bijgevoegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


