
Hoe stimuleer ik mijn 

kind? 

Schat, we gaan 

gewoon naar de 

ouderavond van 

Leeuwenhorst, daar 

horen we het 

vanzelf! 

 

 

Oudervereniging Leeuwenhorst wil alle ouders van harte uitnodigen voor 

hun Algemene Leden Vergadering met als hoofdthema: We’ve got talent. 

Nederlandse jongeren blinken uit in de middenmoot, zo laten internationale 

studies zien. Maar hoe zorgen we dat onze jongeren het beste uit zichzelf halen? 

Kunnen wij als ouders daar een rol in spelen? Welk  talent heeft mijn kind? Hoe 

ondersteun ik mijn kind om zijn talent tot bloei te brengen. Dat geldt voor 

jongeren van het VMBO tot en met VWO.  

Tijdens deze avond wordt u meegenomen in de wereld van talentontwikkeling. 

Afwisselend zullen Yvonne Van Sark van YoungWorks en DNL-theatercollectief u 

bijpraten, een spiegel voorhouden en inspireren over dit onderwerp.  

Op basis van haar boek, ‘Over de Top, haal het allerbeste uit jongeren’ geeft Van 

Sark antwoorden op de vraag hoe je talent kunt ontwikkelen. U krijgt inzicht in 

invloedrijke factoren als motivatie, aangeboren talent en ondersteuning. 

Daarnaast behandelt ze de rol die school, ouders en anderen kunnen spelen om 

jongeren te stimuleren tot het leveren van (top)prestaties. 

Twee acteurs van Theatercollectief DNL gaat 

in op de vraag: hoe pak ik dat nu thuis aan 

met mijn kind? Hoe weet ik wat het talent is 

van mijn kind? Hoe kan ik ze begeleiden en 

helpen in het maken van keuzes? 

Professionele acteurs laten herkenbare 

situaties zien waarin het gesprek met je kind 

centraal staat. Ze laten valkuilen zien die 

leiden tot misverstanden of zelfs conflicten. Tussentijds vragen ze aan het publiek 

om feedback: “wat zouden jullie doen?” Vervolgens speelt DNL de aangedragen 

oplossingen terug in een scène. Een programma met veel vaart en humor waarin u 

kunt meedenken, meepraten en meelachen! 

 

 

 

Agenda: 

19.30 uur: inloop met koffie en thee 

19.45 uur: start ALV 

 1. Opening 

 2. Notulen vorige ALV 

 3. Herverkiezing M.Smit als lid van bestuur 

 4. Jaarverslag 2013/2014 

 5. Financieel jaarverslag incl. rapportage kascommissie 

 6. Begroting OVL 2014/2015 

 7. Rondvraag 

20.00 uur: Start thema We’ve got talent 

22.00 uur: afsluiting met hapje & drankje 

Wanneer: dinsdag 7 oktober 2014 

Tijd: inloop van 19.30 uur, start 19.45 uur 

Aanmelden via: aanmelden.ovl@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

NB. De notulen en jaarverslagen staan vanaf 1 oktober op de website. 

Welke talenten 

heeft mijn kind. 

Hoe haalt mijn 

kind het beste uit 

zich zelf? 

Hoe ontdek ik 

de talenten van 

mijn kind. 
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