Uitnodiging theater-ouderavond over Tieners & Internet
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen van het Hervormd Lyceum West,
Internet & social media maken de grote wereld met een paar klikken heel klein. Jongeren gaan
online om te leren, communiceren en zelf te creëren. Meestal is het leuk en gaat het goed, maar
af en toe kan het ook confronterend en bedreigend zijn. De ouderraad van het Hervormd
Lyceum West vindt het belangrijk om ouders en tieners hierover goed voor te lichten.

Ouders en tieners
Ouders hebben meer invloed op het gedrag van hun kind dan ze denken. Hoe? Onder andere
door er met hun kind over te praten. Hoe begeleiden wij onze kinderen in deze digitale wereld?
Waarmee moeten we in onze opvoeding rekening houden als het internet & sociale media
betreft? Wilt u weten hoe u dat het beste kunt aanpakken? Kom dan naar de theaterouderavond!
Om deze en al uw andere vragen te beantwoorden hebben wij als ouderraad van het
Hervormd Lyceum West de organisaties Social Media Wijs en Theatereducatie Nederland
uitgenodigd om de theateravond ‘Tieners en Internet’ te verzorgen.

Inhoud theateravond
‘Tieners en Internet’ is een informatieve theatervoorstelling met scenes over de online
belevingswereld van jongeren. In de scenes komen alledaagse en zeer herkenbare situaties
tussen ouders en hun kind(eren) aan de orde. Zoals afspraken over mobieltjes, gaming,
seksualiteit en online pesten.
Een belangrijk uitgangspunt bij de voorstelling is de afwisseling van scenes en
nabesprekingen. De spreker van Social Media Wijs zal tijdens de avond het gesprek met
ouders en tieners aangaan en tips geven om de online opvoeding van tieners vorm te geven.

Woensdag 15 maart
Tijd: 19:30 uur tot 21:30 uur
Inloop vanaf 19:00 uur
Locatie: Aula Hervormd Lyceum West

Wij vinden het prettig om een indicatie te hebben van het aantal ouders en leerlingen dat wij
op deze theater-ouderavond kunnen verwachten. Wij vragen u dan ook om u aan te melden
via de onderstaande strook en deze in te laten leveren bij de mentor van uw kind op school.
Wilt u meer informatie over de avond, dan kunt u contact opnemen met de ouderraad op het
volgende emailadres: ouderraad.omr@gmail.com. Meer informatie over Social Media Wijs
kunt u vinden op www.socialmediawijs.nl.
Wij hopen u van harte te ontmoeten op 15 maart!

Met vriendelijke groet,

Ouderraad Hervormd Lyceum West

-----------------------------------------------------------------

Aanmelding theater-ouderavond ‘Tieners en Internet’

De ouder(s) en/of verzorger(s) van ………………………………………uit klas ……. komen
met …. personen naar de theater-ouderavond van woensdag 15 maart.

