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Hoe help ik mijn kind in het VO?  

Op maandag 6 januari was Crisje van Leest te gast in de 
Ouderkamer VO. Crisje heeft ons informatie gegeven over de 
keuzes die kinderen te wachten staat in het voortgezet 
onderwijs en hoe je als ouder je kind hierin kunt 
ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld de keuze voor een profiel. 
Hierin hebben ouders een belangrijke rol. Als ouder kun je je 
kind hierin ondersteunen door met het kind te praten over 
wat ze graag zouden willen. In dit gesprek is het belangrijk 
dat er gesproken wordt over wat voor het kind belangrijk is in 
plaats van wat je als ouder belangrijk zou vinden voor je kind. 
Ook hebben we kort gesproken over de keuze voor een 
vervolgopleiding zoals het MBO, waar we op 20 januari 
verder over in gesprek gaan. 

 
Jubileum; 1-jarig bestaan Ouderkamer VO  

Op 14 januari 2019 is de Ouderkamer VO officieel geopend door de wethouder 
Marcelle Hendrickx. Inmiddels alweer een jaar geleden. Wat is de tijd  
voorbij gevlogen. In een jaar tijd hebben we een fijne groep moeders  
die wekelijks de Ouderkamer VO bezoeken. Er zijn verschillende thema’s aan  
bod gekomen van opvoedkundige thema’s tot sociaal emotioneel. Dit alles  
heeft ons tot een hechte groep gemaakt. Dat volgens vele ouders voelt als een  
grote familie. Wat een mooi compliment en dat is wat mij betreft een reden  
voor een feestje! We hebben dit jubileum samen gevierd met vele moeders,  
lekker eten, muziek en Henna. Ook zijn er een tweetal samenwerkingspartners 
aangesloten; R-newt en een raadslid van GroenLinks. Ik wil iedereen die aanwezig was enorm 
bedanken voor de fijne ochtend. En natuurlijk ook de samenwerkingspartners die het afgelopen jaar 
een voorlichting hebben gegeven of zich op een andere manier hebben ingezet voor de Ouderkamer 
VO, enorm bedankt! Op naar nog vele mooie jaren met elkaar!! 
 

Hoe help ik mijn kind bij de juiste studiekeuze?  

Op maandag 20 januari was Crisje van Leest weer bij ons op 
bezoek in de Ouderkamer VO. Crisje heeft de ouders uitleg 
gegeven hoe zij hun kind kunnen helpen bij het maken van de 
verschillende studiekeuzes. Er zijn een aantal 
keuzemomenten; 
- Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 
- Profielkeuze; vmbo in klas 2 en havo, vwo in klas 3 
- Vervolgopleiding MBO of HBO 
Als ouder kun je het kind hierin ondersteunen door samen 
naar open dagen te gaan en het kind te motiveren deel te 
nemen aan meeloopdagen. Op deze manier kunnen kinderen 
ervaren wat het beste bij ze past. Verder is het belangrijk om 
met je kind in gesprek te gaan over wat hij/zij leuk vindt, 
zodat er uiteindelijk een keuze gemaakt kan worden die het 
beste bij hem/haar past. 

 
 



Gezellig samenzijn  

Op maandag 16 december stond Carola van ContourdeTwern op het  
programma. Helaas is deze bijeenkomst niet doorgegaan en hebben we  
van de gelegenheid gebruik gemaakt om samen bij te kletsen. We hebben  
gesproken over zaken die ons bezig houden en welke thema’s we nog graag  
op het programma van de Ouderkamer VO zouden willen.  
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