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Heerlen, 08 januari 2021 
 
Betreft: Thema-avond 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Zoals reeds in de nieuwsbrief voor de kerstvakantie aangekondigd organiseert het Beroepscollege Parkstad 
Limburg locatie Herle op donderdag 21 januari 2021 vanaf 19.00 uur weer zijn jaarlijkse thema-avond voor 
opvoeders. 
 
Zoals vanaf maart 2020 de wereld gedomineerd wordt door het COVID-19 virus, zo zal deze avond ook in 
het teken staan van het thema: 
 

(Over)leven met Corona 
 
Alle sessies zullen online aangeboden worden. Een device en een werkend e-mailadres zijn hiervoor een 
vereiste. 
 
De 4 thema’s die aan bod zullen komen zijn: 
 
Tieners en corona 
Een interactieve workshop aangeboden door Ingeborg Dijkstra (pedagoog, Stepping Stones) waarin het 
thuisonderwijs centraal staat. Deelonderwerpen die aan bod komen zijn verantwoordelijkheid (wie is er 
verantwoordelijk?), organisatie (leermiddelen, werkplekken, planning) en wat werkt wel en niet (het 
belang van een dagritme, afspraken over schermtijd, pauzes, etc…). 
 
Social media en corona 
Een interactieve workshop aangeboden door Michel Giesen (orthopedagoog, Orthoconsult Limburg) 
waarin de rol van social media (zeker ook tijdens deze corona-epidemie) bij jongeren i.c.m. de ontwikkeling 
van het puberbrein centraal staat.  
 
Gedrag en corona 
Een interactieve workshop aangeboden door Arend Lunenborg (coach/trainer, loopbaanbegeleider 
Vista) waarin het gedrag van de puber in relatie tot de effecten van corona centraal staat. De ontwikkeling 
van het puberbrein, het belang van de betrokkenheid als ouder in deze fase, het vaak verklaarbare (en 
soms onuitstaanbare) gedrag van de puber en de emotionele betrokkenheid van u als ouder vormen de 
deelthema’s van deze workshop. 
 
Geestelijke gesteldheid en corona 
Een interactieve workshop aangeboden door Debora op ’t Eijnde (@Ease) waarin de geestelijke 
gesteldheid van de puber in relatie tot de effecten van de corona centraal staat. Veel voorkomende klachten 
als stress, eenzaamheid, vermoeidheid en depressieve klachten bij jongeren en hoe ouders dit ervaren 
komen aan bod. Tevens wordt er aandacht besteedt aan laagdrempelige begeleiding rondom deze thema’s. 
 
Inschrijven voor één of twee van deze workshops, uiterlijk vóór vrijdag 15 januari 2021 15.30 uur, kan via 
de volgende link: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-MLrBocn7EW9APoIeyZttrNC-RDjfb1Aj8LHOqv-
ivRURFpIMExONkM0UFhXQkFKMzZXQ04wTTlTVi4u 
 
Er wordt naar gestreefd om eenieder bij de eerste keuze in te schrijven. Bij voldoende animo kunnen 
workshops ook nog in een tweede ronde bijgewoond worden. 
 
Na inschrijving ontvangt u in de week van 18 januari 2021 via mail een definitieve uitnodiging voor de 
workshop(s) naar keuze. 
 
Hopelijk tot dan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De werkgroep Leren Leven BcPL locatie Herle 
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