
HELP, 
MIJN KIND 
GAAT UIT!

Dinsdag 30 juni 
van 19.00 tot 20.00 uur

Online bijeenkomst 
via Microsoft Teams

Heeft u nog vragen, wilt u meer informatie of wilt u zich 
aanmelden? Mail ons: preventie@mondriaan.eu
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HELP, MIJN KIND GAAT UIT!
In deze ouderavond wordt besproken hoe je als ouder nog steeds  
invloed kan hebben op jongeren. Op een interactieve en uitdagende manier  
wordt met ouders gediscussieerd over hoe je omgaat met deze fase in  
de puberteit. Korte filmpjes dagen uit tot het gesprek. Er wordt informatie 
gegeven over waar jongeren mee in aanraking komen. Wat doet XTC en hoeveel 
drinken ze nou eigenlijk als je er niet bij bent? Maar vooral;  
welke aangrijpingspunten heb je als ouder. Wat werkt en wat zijn veel 
voorkomende valkuilen? De ouders gaan naar huis met concrete adviezen  
en tips. Er zijn geen kosten aan verbonden. De avond wordt georganiseerd  
door Mondriaan Preventie. Alle ouders van bovenbouwleerlingen van  
de middelbare scholen zijn welkom.

Heeft u nog vragen, wilt u meer informatie  
of wilt u zich aanmelden? Mail ons! 

preventie@mondriaan.eu

Deze avond wordt online verzorgd en kan gevolgd worden vanuit uw eigen 
huiskamer. Na aanmelding ontvangt u de link waarmee ingelogd kan worden.

Ik heb iets  

gevonden in  

de jaszak van  

mijn zoon,  

wat voor drug 

is dit?

Ik denk dat  

mijn zoon drugs  

gebruikt. Hoe ga ik 

hiermee om?  

Eindigt hij nu in de 

goot? Hoe kan ik  

over zijn gebruik  

praten zonder  

het gebruik goed  

te keuren?

Mijn kind gebruikt wel eens XTC op festivals,  hoe erg is dat? Doen veel  jongeren dat  en wat zijn  de risico’s?

Hoe kan ik  mijn kind testen op drugs?

Ik heb ontdekt  dat mijn dochter wel eens drugs gebruikt. Ze  ontkent dit echter en liegt erover. Wat kan ik doen en hoe zorg ik  dat ze ermee 
stopt?
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