Beste ouders,
Nogmaals dank voor jullie aanwezigheid en bijdrage gisterenavond.
Wij (Marit van Dooren, gemeente Reusel-DeMierden, Sanne Fuchs GGD en ik) vonden het een geslaagde
avond.
We willen dan ook de door ons geregistreerde bevindingen aan jullie terugkoppelen, met het verzoek hier op
te reageren mocht u aanvullende opmerkingen hebt.
Of als u bijvoorbeeld vind dat de genoteerde opmerkingen hieronder niet goed zijn weergegeven.
Ouderbijeenkomst 18 april, gemeentehuis Bladel
Deelnemers; 9 ouders (met voornamelijk kinderen in de puberleeftijd)
Ouders met kinderen in de puberleeftijd ervaren dat ze te maken hebben met een verleden (géén verbod op
alcohol), de leeftijdsverhoging van 16 naar 18 en de cultuur waarin alcohol redelijk algemeen geaccepteerd
is.
Dat maakt het soms best lastig; ‘je blijft je kind uitleggen waarom ze geen alcohol mogen / moeten drinken,
maar uiteindelijk ontkom je er niet aan dat ze er mee in aanraking komen’.
Zo vertelt een ouder dat haar kind zich heeft verbaast over het dronken zijn van leeftijdsgenoten (14, 15 jaar)
op de kermis en over hoe makkelijk het is om aan alcohol te komen. Toch ziet men ook dat er een positieve
kanteling aan het plaatsvinden is in de samenleving, in ieder geval bij de jeugd.
Ouders willen graag mee met de grote groep. Het is moeilijk om de eigen regels door te zetten (groepsdruk
bij ouders).
Verandering heeft tijd nodig; het moet vanuit de samenleving zelf op gang komen. Hier moet je niet te veel
druk op leggen.
Eén ouder geeft aan dat het opvalt dat het bij de jeugd niet gaat over ‘een biertje’ drinken’ (terwijl dat eigenlijk al niet is toegestaan onder de 18) maar dat jongeren veel nodig lijken te hebben om ‘los’ te komen tijdens
het uitgaan. Ze heeft het over ‘shotjes alcohol’.
De jeugd is op zoek naar ontspanning, ontsnappen aan stress, prestatiedrang en druk.
Voor het welzijn (bijvoorbeeld omgaan met stress / ontspanning) van onze jeugd zou meer aandacht moeten
zijn. Met name op school, waar onze leerlingen worden klaargestoomd voor de toekomst. Met geeft aan dat
hier op school te weinig aandacht voor is.
Kinderen moeten ook mogen falen. En (al vroeg) leren goed voor zichzelf op te komen en te zorgen. Een
ouder die hier heel stellig in is zegt; ‘Ik vind het veel belangrijker dat mijn kind gelukkig is. Het zijn niet de
hoge cijfers die dat bepalen.’
Enkele ouders geven aan dat ze ook graag op oudergesprek willen komen, ook als het goed gaat op school;
‘je wil ook graag weten hoe je kind zich voelt op school’.
Gebruik van sociale media wordt ook besproken. Je zou als ouder moeten weten waar je kind mee bezig is.
Hier is ook veel onbekendheid over bij ouders, wordt gesteld, of ouders die worstelen met privacy ‘ik ga toch
niet op de telefoon van mijn kind kijken?’.
Jongeren mopperen dat er ‘niks’ voor ze is. Ga hierover het gesprek aan met de jeugd. Hoe kijken ze aan
tegen het aanbod? En wat verstaan zij onder verveling?
Men geeft aan graag in contact te staan met andere ouders. Bijvoorbeeld de ouders van de andere kinderen
in de klas. Wie zijn het en wat zijn hun regels? Na de basisschool verminderd het oudercontact drastisch.
Terwijl ouders hier wel open voor staan. Mogelijk dat privacyregels dit bemoeilijken, maar de techniek staat
toch voor niks? School zou hier faciliterend in kunnen zijn.
Weet men eigenlijk wel wat de consequenties zijn van het betrapt worden op een valse ID? Het gebruiken
van een valse ID is namelijk strafbaar. Men stelt dat er onwetendheid is over de mogelijke consequenties bij
ouders (en kinderen). Hier zou aandacht voor moeten komen; ‘herhalen van de boodschap’.
Er wordt gevraagd naar de tijd die je als ouder met je kind doorbrengt. Het gaat daarbij niet om de kwaliteit
(‘quality-time’) maar om de kwantiteit; het ‘er zijn’. Hier worden weinig uitspraken over gedaan. Eén ouder
stelt veel thuis te zijn maar dat het kind dat ‘niet ziet’. Het kind denkt eerder aan samen iets doen, ‘een spelletje of zo’.
Bijzondere uitspraken
‘Onze kinderen zijn de toekomstige ouders’
‘Een theatervoorstelling (bijvoorbeeld over pubergedrag) heeft meer effect dan een suffe mail’.

‘Je wilt toch ook niet de ‘tut’ van de buurt zijn omdat je stellig bent / blijft in je eigen regels’.
En verder?
Op 15 mei wordt opnieuw eenzelfde ouderavond georganiseerd waar we de bevindingen van deze avond
zeker zullen meenemen.
Binnenkort lanceren we een website waar u op de hoogte kunt blijven van de voortgang.
De bevindingen van deze avond (19 april) worden besproken in het projectteam en zo mogelijk omgezet in
actiepunten en of besproken met relevantie partners zoals het onderwijs.
Verder zullen we zo vrij zijn u nogmaals te benaderen mocht daar aanleiding toe zijn, het is dan uiteraard
aan u of u daar op in gaat of niet.
Wij kijken uit naar uw reactie op deze mail, ook als is het alleen om aan te geven wat u van de avond vond.
Bedankt alvast.

