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Het Nederlands onderwijssysteem  

Op maandag 7 oktober was Niek de Cock op bezoek in de 
Ouderkamer VO. Meneer de Cock heeft ons meegenomen in 
het ingewikkelde onderwijssysteem van Nederland. We 
hebben gesproken over de leerplicht, kwalificatieplicht en de 
verschillende niveaus die het onderwijs in Nederland kent. 
Buiten dat blijft het enorm belangrijk dat je als ouder met je 
kind in gesprek gaat over wat het kind later wil doen en wat 
zijn of haar droom is. Want wat er ook gebeurt, het geluk van 
de kinderen staat op nummer 1! 
 

 
 

Financiele opvoeding 

Op maandag 14 oktober hebben Shaunice en Carla van de  
Toegang een workshop ‘ik krijg ook nooooit wat’! verzorgd in  
de Ouderkamer VO. Tijdens de workshop zijn de volgende  
thema’s aan bod gekomen; zakgeld, telefoon, veilig betalen,  
sparen en keuzes maken. Per thema mochten ouders in  
overleg bepalen in welke leeftijdscategorie (6 t/m 8 –  
9 t/m 11 – 12 t/m 14 – 15 t/m 17 jaar) de stelling thuis hoort.   
Onderstaand per thema nog even de tips die wij in de  
workshop hebben behandeld op een rij;  

 Zakgeld 
Spreek een vast bedrag en een vast tijdstip af 
Op = op  
Maak samen afspraken over wie wat betaalt  
Gebruik het zakgeld niet als straf of beloning 

 Telefoon  
Maak samen afspraken over; 
-Wie betaalt het abonnement 
-Wie betaalt de kosten bij de bundel 
-Wie betaalt het toestel  
-Wat als het toestel kapot gaat of gestolen is 

 Veilig betalen 
Pincode en wachtwoorden veilig bewaren  
Gevaren van betalen bespreken  

 Sparen  
Op korte en lange termijn weten wat er van je  
rekening wordt afgeschreven  
Rijke en arme maanden  
Anticiperen op onverwachte uitgaven 

 Keuzes maken  
Bespreek dat geld maar één keer uitgegeven kan  
worden 
Er zijn ‘moeten’ en ‘mogen’ uitgaven 



Gelukkige vrouwen aan tafel  

Op maandag 28 oktober was Julia van der Griendt te gast in de  
Ouderkamer VO. Onder begeleiding van Julia, mindfulness in  
communicatie, hebben we het gehad over het thema geluk.  
Dit was inmiddels alweer de derde bijeenkomst van dit schooljaar.  
Ook dit keer hebben we weer erg mooie gesprekken gehad met elkaar.  
Het is bijzonder om te ervaren hoe open alle ouders durven te zijn,  
waardoor elk onderwerp bespreekbaar gemaakt kan worden. Er zijn weer  
veel persoonlijke ervaringen op tafel gekomen, waarvoor ik iedereen  
nogmaals hartelijk wil bedanken.  
Op maandag 25 november hebben we onze laatste bijeenkomst 
‘gelukkige vrouwen aan tafel’ voor dit kalenderjaar. Voel je vrij om bij  
deze gesprekstafel aan te sluiten.  
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