
Thema ouderavond voor alle ouders/verzorgers van De 
Apollo Alcohol & Drugs en bijeenkomst met de ouderraad 
op dinsdagavond 30 januari 2018.  

Uitnodiging ouders/verzorgers van De Apollo voor de thematische ouderavond 
Alcohol & Drugs op dinsdagavond 30 januari  van 18.30 -20.15 uur door Bureau 
Horizon en de ouderraad van 20.15/20.30 uur-21.30 uur. 

  

Komt allen!   

Dit schooljaar organiseert de school een aantal thema ouderavonden met bureau 
Horizon. De leerlingen van leerjaar 3 volgen in deze week van de ouderavond 
dezelfde workshop. Door de acteurs van bureau Horizon wordt u meegenomen in 
een aantal situaties rond Alcohol & Drugsmisbruik. Doordat u dezelfde workshop 
krijgt als leerlingen, bent u goed op de hoogte met welke onderwerp de leerlingen 
van leerjaar 3 bezig zijn op school en dat kan een stimulans zijn voor het gesprek 
thuis en op school. Deze ouderavond start om 18.30  uur met een inloop met koffie 
en thee, de workshop start om 19.00 uur en rond 20.15 uur is de workshop 
afgelopen.  

29-01-2018 : workshops leerlingen leerjaar 3 : Alcohol & Drugs 

30-01-2018: workshops leerlingen leerjaar 3: Alcohol & Drugs 

30-01-2018 : ouderavond alle ouders: Alcohol & Drugs 

 

Wat: Interactieve theaterworkshop over alcohol- en drugsmisbruik. 

http://www.pestendoetpijn.nl/downloads/flyers/bureau-horizon-flyer-alcohol-drugs.pdf


Doel: De doelgroep laten zien wat de gevolgen kunnen zijn van het maken van 
verkeerde keuzes. We richten ons op drank- en drugsgebruik. Een belangrijk 
onderdeel is de grote invloed van anderen op onze keuzes. Jouw kans is jouw eigen 
keuze. 

Voor wie: Deze interactieve workshop is zeer geschikt voor de hogere klassen van 
het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Onderwijs. 

  

Met vriendelijke groet,  

Mevr. Gerda Heringa 

Directeur van De Apollo  

 

Bijeenkomst ouderraad op 30 januari 2018 van 20.15/20.30 uur-21.30 uur. 

Handen van ouders 

De Ouderraad merkt dat de ouders de echte experts van de kinderen op de Apollo 

zijn. In veel gevallen steken zij de handen uit de mouwen en ondersteunen zij hun 

kinderen door thuis leermiddelen te maken, aan te passen of op te zoeken. 

Ongemerkt passen zij die leermiddelen precies aan op de behoeften van hun 

kinderen. Er moet een schat aan computerfiles met woordenrijtjes, Kurzweil-lessen 

en luisterboeken bestaan.  

De Ouderraad wil kijken hoe al deze informatie bewaard kan blijven en zo ook door 

andere leerlingen gebruikt kan worden. Wij willen starten met een Dyslexie-groep en 

met ouders van leerlingen nagaan of er behoefte bestaat aan het uitwisselen, ruilen 

of delen van digitale informatie.  

Op deze ouderavond geeft de voorzitter van de Ouderraad Hans van der Heijden 

een korte toelichting op dit plan. Samen met een aantal geïnteresseerde ouders is hij 

aanwezig om met geïnteresseerden te praten en misschien al de eerste stappen te 

zetten.  

Met vriendelijke groet,  

Dhr. Hans van der Heijden 

Voorzitter ouderraad De Apollo 

 


