
Uitnodiging ouderavond Log In, 20 oktober 2022 
Hoe bespreek je met je puberzoon of –dochter  

op de juiste manier met sociale media om te gaan? 
 

 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

Om heldere afspraken te maken over het telefoon- of internetgebruik van je puberende kind, is het 
goed om als ouder te weten wat er allemaal speelt, zeker in deze tijden van online pesten, de 
gemakkelijke toegankelijkheid van allerlei informatie, en #metoo. Dat kan lastig zijn, omdat jongeren 
niet altijd zin hebben om deze online wereld met hun ouders te delen. Onze school biedt daarom in 
samenwerking met Theatergroep PlayBack de thema-avond Log In aan: een interactieve avond over 
het online leven van de jongere van nu. Toepasbaar en een feest der herkenning voor elk gezin met 
pubers, maar bovenal een relevante en informatieve ouderavond gericht op de communicatie tussen 
ouders en hun kind.  

 
Bekijk de trailer (klik op de link) van de PlayBack ouderavonden.  
 
Kijk voor meer informatie op Log In • Theatergroep PlayBack (tgplayback.nl) (klik op de link). 

92% van de ouders die eerder ouderavonden bezochten van PlayBack, geven aan dat zij 
handvatten kregen voor een open gesprek met hun kind.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IaNT-ztHkLk
https://www.tgplayback.nl/ouderavond/log-in/


Over PlayBack 
Het professionele acteursteam van PlayBack houdt ouders op een treffende en luchtige wijze een 
spiegel voor aan de hand van herkenbare scènes aan de keukentafel tussen ouders en hun 
puberende zoon of dochter. Onder leiding van een ervaren gespreksleider met kennis over dit thema 
en acteurs die de hele avond in hun rol blijven als de puber van nu, toetsen we verschillende 
opvoedstijlen en keuzes en kijken we hoe ons gedrag het gedrag van een koppige puber beïnvloedt.  

 

Meld je aan 
Wij nodigen u van harte uit om de ouderavond Like Me bij te wonen. Deze vindt plaats in de aula van 
het Ulenhofcollege, Bizetlaan 86 te Doetinchem, op donderdag 20 oktober 2022 en duurt van 19.30 
uur tot ongeveer 21.00 uur, met een inloop vanaf 19.15 uur. Stuur vóór 13 oktober 2022 een e-mail 
naar marco.wikkerink@achterhoekvo.nl om u direct aan te melden. Graag tot dan! 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens een afvaardiging van de ouderklankbordgroepen, 
Marco Wikkerink, vertrouwenspersoon   
marco.wikkerink@achterhoekvo.nl 
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