
 Nieuws Ouderkamer Voortgezet Onderwijs 
 

Huisarts 

Op maandag 3 februari was Ine Bertens, zorgconsulent 
huisartsen, te gast in de Ouderkamer VO. Ine heeft de ouders 
informatie gegeven over hoe de huisartsen te werk gaan. Met 
daarbij het verschil tussen doktersassistenten, 
praktijkondersteuners en huisartsen. Verder hebben we kort 
gesproken over voeding. Ine heeft de ouders als tip 
meegegeven; wat God laat groeien in de natuur is gezond. 

 
 

Voeding  

Op maandag 10 februari was Fatima Id Ali,  
leefstijlcoach van de GGD op bezoek in de  
Ouderkamer VO. We hebben samen gesproken 
over gezonde voeding voor jongeren. Elke maaltijd  
moet uit het volgende bestaan; 
- 30% vetten (avocado, olijfolie, roomboter) 
- 40% koolhydraten (zoete aardappel, broccoli) 
- 30% eiwitten (kipfilet, zalm, eieren, spinazie) 
- 2 liter vocht per dag 
 
Verder hebben we de combinatie van leren en voeding  
besproken. Hierbij is het volgende belangrijk; 
- luchten van de kamer (voor voldoende zuurstof) 
- bespreek het belang van leren, voeding en bewegen  
(ontspanning, voldoende rust/slaap, vocht en koolhydraten) 
- Zorg voor fruit in huis 
- Eet gezamenlijk  
- Plan samen de leerstof voor de toetsen  
 

Puberteit 

Op maandag 17 februari waren Hanneke Duijkers (adviseur 

gezonde school en wijken) en Olga Koevoets 
(gezondheidsvoorlichter) in de Ouderkamer VO om ons 
informatie te geven over de ontwikkelingen in de puberteit. 
In de puberteit ontwikkelen meisjes zich tot vrouw en 
jongens zich tot man. Bij deze ontwikkelingen komt veel 
kijken zowel geestelijk als lichamelijk. Pubers hebben een 
eigen mening en kunnen al veel zelf. Ze kunnen ook goed 
chagrijnig zijn en accepteren alles wat je zegt. Hoe kun je je 
puber helpen? Op deze ontwikkelingen wordt dieper 
ingegaan tijdens de cursus ‘omgaan met pubers’. De cursus 
gaat over puberteit, zelfbeeld, communiceren en 
onderhandelen. De cursus vindt plaats op maandag 16 maart, 
23 maart, 30 maart en 6 april van 9.30 – 11.00 uur. Locatie; 
Ouderkamer VO in de Bibliotheek op het Wagnerplein.  
Iedereen is welkom!  
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