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‘De ene keer is mijn kind een echte puber en de andere keer is hij in zijn gedrag een klein kind.’ 

‘Mijn dochter houdt zich niet aan de afgesproken regels, het lijk wel of ze de regels niet begrijpt.’ 

‘Mijn zoon kan veel meer dan hij aan andere durft te laten zien.’ 

 

Misschien herkent u bovenstaande uitspraken van ouders en ervaart u de opvoeding van een 

kind wat op het Praktijkonderwijs zit soms als een uitdaging. 

 

U wordt van harte uitgenodigd voor contactbijeenkomst voor ‘ouders van PrO-tieners’.  

Deze eerste landelijke bijeenkomst is bedoeld om ouders van PrO-tieners te informeren en met 

elkaar in contact te brengen om zo met elkaar na te denken over opvoeding en alles wat 

daarmee te maken heeft van PrO-tieners.  

 

Het thema van deze avond is: 

 

‘Stimuleren en begrenzen; opdracht en uitdaging in de opvoeding’ 

 

Spreker op deze avond is B.J. (Bart-Jan) Noorlander, consulent bij Helpende Handen, schrijver 

van het boek “In goede handen”. 

 

Deze avond zal D.v. donderdag 28 januari 2021 gehouden in het kerkgebouw van de 

Gereformeerde Gemeente te Gouda.  

Tijdens de avond is er naast een inhoudelijke lezing ruimte voor ontmoeting, kennismaking en 

contact. Eveneens is er mogelijkheid tot onderling gesprek over eigen ervaringen, vragen of 

knelpunten die u kunt hebben. 

 

Programma 

Inloop is vanaf 19.30 uur. Om 19.45 uur wordt de bijeenkomst geopend. Rond 21.30 uur sluiten 

we de bijeenkomst af. 

 

Locatie 

Kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Gouda 

Nieuwe Gouwe O.Z 2B, 2801 SB Gouda 

 

Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld. U kunt zich tot 19 januari 2021 aanmelden via de 

link www.helpendehanden.nl/proouders. Heeft u nog vragen dan kunt u mailen naar 

dj.hendrikse@helpendehanden.nl of te bellen naar 0348 48 99 70 (het Landelijk Bureau van 

Helpende Handen).  

 

Kent u anderen die wellicht in deze contactgroep geïnteresseerd zijn? Maakt u hen attent op 

deze bijeenkomst of geeft u ons de adresgegevens door.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jacoline Hendrikse-Colijn 

consulent  
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