
Van: Emmauscollege no-reply@wiscommunicator.nl
Onderwerp: Uitnodiging OVE-webinar 15 februari 2022

Datum: 28 januari 2022 om 16:05
Aan: W. Stekelenburg willeke.stekelenburg@gmail.com

Nieuwsbrief van ouders voor ouders                                             3/2021-2022

Geachte ouder/verzorger,
 
Het bestuur van de Oudervereniging van het Emmauscollege (OVE) wil u van harte uitnodigen voor
de jaarlijkse thema-avond voor ouders. We hebben niemand minder dan Steven Pont bereid
gevonden om een webinar voor ons te verzorgen. Het webinar wordt via Zoom uitgezonden op
dinsdag 15 februari van 20.00 tot 21.15 uur.

Betreft: Uitnodiging OVE-webinar op dinsdag 15 februari ‘De puber beter begrepen in deze
onzekere coronatijd.’

Over de spreker
Steven Pont, voormalig leerkracht, is nu ontwikkelingspsycholoog, systeemtherapeut en schrijver
van diverse boeken over kinderen. Hij heeft twintig jaar lang in verschillende settings met moeilijke
en nog iets moeilijkere pubers -en hun ouders- gewerkt. Steven verschijnt regelmatig in de media
als expert. Meer informatie: www.stevenpont.nl

 

Over het thema van het webinar
Het thema van de ouderavond is: De puber beter begrepen. En we zullen dan ook inzoomen op
wat deze onzekere coronatijd betekent voor pubers en hoe wij als ouders hier het beste mee om
kunnen gaan. Vragen die beantwoord gaan worden: waarin verschilt een puber nou bijvoorbeeld van
een kind en waarin onderscheidt het zich van een volwassene? Alleen dat is al een belangrijke
vraag als we willen proberen te snappen waarom een puber doet wat een puber doet. Dat is voor
een deel natuurlijk het beroemde puberbrein, maar daarmee is lang nog niet alles gezegd. 
 
De vraag is niet alleen interessant wat een puber eigenlijk is, maar ook hoe we ons tot ze moeten
verhouden. Wat is in de relatie tot onze pubers effectief en wat is niet effectief?  En dus eindigen we
met de vraag hoe we het beste met ze kunnen communiceren. Hoe leggen we op zo'n manier
contact, dat we de kans zo veel mogelijk verkleinen dat ze zich door ons volwassenen bedreigd
voelen en ons vervolgens weg lijken te duwen zodra het over wezenlijke dingen gaat? Eenvoudig is
het natuurlijk allemaal niet, maar we kunnen wel samen onderzoeken hoe we via kennis en begrip -
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het natuurlijk allemaal niet, maar we kunnen wel samen onderzoeken hoe we via kennis en begrip -
en vanuit een wetenschappelijke basis- tot goede banden met onze pubers kunnen proberen te
komen.
 
Stuur ons uw vragen
We starten het webinar met een presentatie van Steven Pont, daarna zullen we met hem verder
praten over dit onderwerp. We leggen dan heel graag uw vragen aan hem voor. Heeft u nu al een
vraag die u graag besproken ziet, laat het ons weten via een mail aan ove@emmauscollege.nl,
uiterlijk voor 11 februari. Tijdens het webinar is het ook mogelijk om vragen via de chat aan Steven
te stellen.
 
Deelnemen
Deelname is gratis en toegankelijk via deze zoom-link: https://zoom.us/j/7853228261?
pwd=ZExFdlhQamIzN3pPaE1pOW9ReHhNQT09
 
Er kunnen maximaal 500 mensen deelnemen aan het webinar. Dus logt u bijtijds in om zeker te zijn
van een plekje. Vooraf aanmelden voor het webinar is niet nodig. Het webinar is alleen live bij te
wonen en zal niet achteraf beschikbaar zijn.
 
Graag ‘ontmoeten’ wij u dinsdag 15 februari om 20.00 uur bij deze online ouderavond.
 
Hartelijke groeten,
Het bestuur van de Oudervereniging van het Emmauscollege
 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw kind een leerling van het Emmauscollege is. Mailen met de
oudervereniging kan via OVE@emmauscollege.nl.
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