
Uitnodigingen voor alle ouders en/of verzorgers in juni 

2018 

1. Dinsdag 29 mei  Lezing Ingrid van Essen van 19.30-21.00 uur(inloop 

19.00 uur) 

Op dinsdag 29 mei organiseert De Apollo een interactieve lezing met als thema 
‘Puber in huis? – Ontdek de drijfveren en talenten van jouw puber!’. Ingrid van 
Essen, auteur van onder andere het boek ‘Pubermania’, en moeder van 4 
puberende kinderen zal deze lezing verzorgen. In deze interactieve bijeenkomst, 
met veel herkenbare voorbeelden uit de praktijk, reikt Ingrid praktische 
handvatten aan om de verborgen talenten, gevoelens en behoeften van uw puber 
te herkennen om zo écht contact te maken. 

Pubermania? Of met je puber een leuke puberteit?  

Hoe komt het dat mijn kind niet meer naar me luistert? Waarom gedraagt mijn kind 

zich zo roekeloos en grillig? Is het normaal dat mijn kind de hele dag met zijn 

telefoon in de weer is? 

En vraag jij je ook wel eens af waarom de kamer van je puber net een grote 
inloopkast lijkt? 

De puberteit is een fase waarin alles wat tot dan toe vanzelfsprekend was, op losse 
schroeven komt te staan. Ingrid stelt in haar lezingen de Puberijsberg centraal als 
metafoor voor het gedrag van een puber. Pubergedrag is vaak slechts het topje van 
de puberijsberg. Hoe leer je je kind los te laten, terwijl je weet dat allerlei verleidingen 
op de loer liggen? Hoe respecteer je zijn drang naar autonomie en zelfredzaamheid 
terwijl je wel duidelijke grenzen blijft aangeven? Hoe kun je jouw kind helpen bij het 
begrijpen van zijn gevoelens, maar ook bij het ontdekken van zijn kwaliteiten, zijn 
talenten en passies?  
 
De pubertijd is een turbulente levensfase en dikwijls laat een puber in zijn gedrag 
heel wat anders zien dan hoe hij zich werkelijk voelt. Dat maakt van de opvoeding 
geen eenvoudige opgave. Je kunt als ouder het gevoel nog wel eens hebben het 
contact met je puber volledig kwijt te zijn. 

3.Dinsdag 26 juni  Lezing Orthoconsult ‘Handboek voor elke ouder’ door 
Leendert van Genderen en lezing orthopedagoge, Charlotte Gabel, van De 
Apollo over leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.Van 19.00-21.15 uur 
(inloop 18.45 uur). Beide lezingen worden deze avond twee maal aangeboden.  

Van 19-20 uur: Lezing Leendert van Gelder 

Van 19-20 uur: Lezing Charlotte Gabel 

Van 20.15-21.15 uur: lezing Leendert van Gelder 

Van 20.15-21.15 uur: lezing Charlotte Gabel 

 



Leendert van Gelder is één van de schrijvers van “Handboek voor elke ouder’. En hij 

geeft deze avond de lezing. De meeste ouders uit leerjaar 1 hebben bij de start van 

dit schooljaar dit boek cadeau gekregen. 

 “Jullie handboek voor mentoren is zo praktisch, waarom schrijven jullie niet zo’n 
boek voor ouders?” 

Geen gek idee. Want wat we in onze boeken op praktische wijze vertellen aan 
mentoren, leerlingbegeleiders en andere onderwijsfunctionarissen, is natuurlijk ook 
een verhelderende boodschap aan ouders.  

Ook ouders worstelen immers regelmatig met begeleidingsvragen. Hoe begeleid ik 
mijn kind als het gepest wordt? Wat kan ik als ouder doen als mijn kind faalangstig 
is? Hoe motiveer ik mijn kind om huiswerk te maken? En wat moet ik doen als mijn 
kind anders is dan ‘normaal’? Opvoeden is het moeilijkste vak ter wereld. Er is geen 
opleiding voor. En een diploma kun je nooit halen. Je moet het doen met de kennis 
die je als ervaringsdeskundige, als kind van ouders, zelf hebt opgedaan. En zelfs als 
zij je het vak goed geleerd hebben, kan het niet anders dan dat je als ouder 
regelmatig met de handen in het haar zit. 
Met dit nieuwe boek laten de auteurs de ouder zien hoe hij kan bijdragen aan het 
schoolsucces van zijn kind. Ouders hebben een wezenlijke invloed op hoe het met 
hun kind op school gaat. Uit onderzoek (Marzano 2003) blijkt dat thuissituatie en dus 
de rol van ouders een van de belangrijkste succesfactoren is in de leerprestaties van 
kinderen.  


