
Thema Avond

Nieuwetijdskinderen

deze thema avond begint met de jaarvergadering van de oudervereniging

datum:  donderdag 27 oktober
aanvang:  20.00 uur
locatie:  RKB De Schelp

in deze maatschappij



Jaarvergadering Oudervereniging 27 oktober 2016
1. Opening

2. Notulen jaarvergadering d.d. 8 oktober 2015
3. Financieel overzicht

4. Verslag kascommissie
5. Benoeming kascommissie en reserve lid

6. Bestuursverkiezing Oudervereniging
- Aftredende bestuursleden

- Aantredende bestuursleden
7. Mededelingen van de Oudervereniging

8. Mededelingen van de Medezeggenschapsraad
9. Mededelingen van de Ouderadviescommissie

10. Mededelingen van de Overblijfcommissie
11. Mededelingen van het Schoolteam

12. Rondvraag

PAUZE

14. Thema Avond “Nieuwetijdskinderen in deze maatschappij”
- door Ien-ke Vos

13. Sluiting

Graag nodigen wij alle ouders/verzorgers uit voor de thema avond “Nieuwetijdskinderen in deze maatschappij” 
en tevens de jaarvergadering van de Oudervereniging op donderdag 27 oktober 2016, aanvang 20.00 uur, die op 
school plaatsvindt.

De jaarvergadering van de Oudervereniging is niet alleen bedoeld als jaarverslag maar ook zeker de kans voor u als 
ouders/verzorgers om vragen te stellen aan de Oudervereniging (OV), de Ouderadviescommissie (OAC), de Medezeggen-
schapsraad (MR) en naturlijk het Schoolteam. Uiteraard sluiten wij de jaarvergadering af met een zeer interessante lezing 
tijdens onze thema avond. Dit jaar is gekozen voor:

Nieuwetijdskinderen in deze maatschappij
Veel kinderen leven in het moment en volgen hun eigen gevoel. Zij zijn, heel aards, zichzelf. Zij leven vanuit hun intuïtie, 
zijn vaak hooggevoelig en hebben een goed ontwikkeld bewustzijn. Hun gevoel van liefde is gebaseerd op zelfrespect en 
zelfacceptatie. Hun blik naar de wereld is open en heeft diepte. In hun doen en laten, hun gedrag, geven kinderen van 
deze tijd duidelijk aan wie zij zijn. Zij laten hun eigenheid zien, zijn onafhankelijk en nemen geen genoegen met oude 
gangbare normen, waarden en patronen en doen vaak alleen dat wat voor hen zelf zinvol is.

Kinderen van nu en volwassenen kunnen behoorlijk botsen: zo kunnen kinderen, hoe jong ze ook zijn, behoorlijk con-
fronterende uitspraken doen. Kinderen die zich in de thuis- en schoolsituatie niet kunnen of willen aanpassen, worden 
onderzocht en meestal gediagnosticeerd.

In Nederland is men nog steeds van mening dat de huidige wijze van opvoeden, onderwijs geven en hulpverlenen nood-
zakelijk is voor kinderen om te kunnen functioneren in onze maatschappij. Ik ben van mening dat de maatschappij en het 
mensbeeld aan het veranderen zijn en dat de systemen opvoeding, onderwijs en hulpverlening mee mogen veranderen. 
Naar mijn idee zijn kinderen ons al op allerlei gebieden van de samenleving aan het vertellen hoe wij de bestaande 
systemen mogen veranderen.

Ien-ke Vos

Nieuwsgierig naar het verhaal van Ien-ke? Kom dan op donderdag 27 oktober naar deze thema avond.

Met vriendelijke groet, De Oudervereniging.


