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dat?

TAAL & WOORDENSCHAT
1. Lezen en taalontwikkeling

Lezen is leuk! Maar behalve dat lezen leuk is, is 
het goed voor de taalontwikkeling van uw kind. 
In deze TOPshop bespreken we het belang van 
vrij lezen en taalontwikkeling. En natuurlijk: hoe 
maak je het leuk!

2. Interactief voorlezen 
Hoe lees je interactief voor? Hoe krijg je de 
kinderen geboeid? Welke boeken zijn geschikt? 
Doe en luister mee!

3. Die Nederlandse taal…  echt zo belangrijk?
Wat te doen als het niet goed gaat op de 
opleiding van je kind. Niet omdat je kind niet 
ijverig of  slim genoeg is, maar omdat de kennis 
die ze moeten opdoen aangeboden wordt in 
het Nederlands. Wat te doen als nu net daar de 
schoen wringt? De school de schuld geven helpt 
meestal niet. Maar wat dan?  

STEUNEN & STIMULEREN
4. Huiswerkbegeleiding

Slim huiswerk maken is te leren. Hoe kunt u uw 
kinderen hierbij helpen? Een TOPshop met tips 
en praktische handvatten.  

5. Samen Leren 
Tips en trucs over hoe u uw kind(eren) uit groep 
1 tot en met 4 thuis kunt helpen bij het leren. 

6. Alles wat je altijd al wilde weten over 
    wijkteams jeugd en gezin

Wat kunnen de wijkteams voor u betekenen en 
waaruit bestaat de hulp die zij bieden? 

7. Budgettraining
Omgaan met geld kan je niet vroeg genoeg 
leren. Tijdens deze TOPshop krijgt u als ouders 
tips over hoe u uw kinderen kunt leren beter met 
geld om te gaan, schulden te voorkomen en hoe 
eventuele schulden aan te pakken.

INSPIREREN & MOTIVEREN
8. Opvoeden in Nederland; 
     het verhaal van Sahra

In deze voorstelling en interactieve TOPshop 
van het Rotterdams Wijktheater vertelt Sahra 
met veel humor over haar ervaring om in 
Nederland haar kinderen op te voeden. Vragen 
en oplossingen rondom schoolgaande kinderen 
komen aan bod. 

9. Pubers, hoe gaat u er mee om?
Pubers denken anders, reageren anders en 
doen anders dan kinderen van de basisschool. In 
deze workshop leert u enkele technieken om met 
pubers om te gaan.

    Ouders, leraren en het schoolsucces 
    van het kind 

Tijdens deze TOPshop voor leerkrachten en    
medewerkers ouderbetrokkenheid, gaat   
het over wat ouders thuis kunnen voor een   
succesvolle schoolloopbaan van hun kind. Deze 
workshop is voor leraren die de samenwerking   
met ouders op dit punt willen versterken. 

11. Jeugdcultuurfonds: alle kinderen doen mee
Muziek, dans of tekenles. Voor sommige kinde-
ren en ouders een grote wens, maar niet altijd 
betaalbaar. Maak tijdens deze TOPshop kennis 
met de aanpak van het Jeugd Cultuurfonds en 
het Jeugd Sportfonds en hoor wat de mogelijk-
heden zijn voor uw kind. 

LOOPBAANORIENTATIE
12. Hoe kiest mijn kind voor een goede 
      school of opleiding?

In deze TOPshop hoort hoe uw kind op school 
begeleid wordt in zijn of haar studieloopbaan. 
En wat u thuis kunt doen om uw kind te helpen 
bij het kiezen van de juiste school of opleiding. 

13. Carrière startgaranties
Tijdens deze TOPshop hoort u welke bedrijven 
carrière startgaranties bieden, bij welke 
mbo-opleidingen de garanties geldig zijn en wat 
uw zoon of dochter moet doen om hiervoor in 
aanmerking te komen. Speciaal voor ouders 
met kinderen op de middelbare school

OUDERBETROKKENHEID: 
SCHOOL, STRAAT EN VRIJE TIJD
14. Omgang met sociale media 

Hoe blijf je als ouders op de hoogte en welke 
invloed hebben nieuwe technologieën en 
sociale media op je kind? Kom dat te weten 
tijdens deze TOPshop. 

15. Onwijze moeders… natuurlijk ook 
      voor vaders!

Welke invloed heeft de straat op uw kind? 
Tijdens deze TOPshop vertellen politieagenten 
uit de praktijk van elke dag wat zij tegenkomen 
op straat. Leer hoe u het gedrag van uw kind 
op straat positief kunt beïnvloeden. Voor ouders 
met kinderen vanaf 10 jaar.

16. Pesten, ieder kind verdient de aandacht! 
Hoe kunt u als ouder het beste omgaan met 
pesten? En hoe kunt u uw kind helpen om zijn 
of haar talenten beter zichtbaar te maken? 

17. Geef je kind een stem – LOKAAL
In deze workshop draait alles om de vraag hoe 
je als ouder in dialoog kunt gaan met je kind. 
Hoe kun je met je kind op een prettige manier 
in gesprek gaan over moeilijke of lastig te 
bespreken onderwerpen?

18. Samen sterk in de ouderkamer! 
Hoe werken school en ouders samen aan de 
toekomst van het kind? De Ouderkamer speelt 
daarin een centrale rol. Laat u inspireren door 
de medewerkers ouderbetrokkenheid tijdens 
een van de vele ouderactiviteiten.

 19. Sketch
Tijdens deze interactieve TOPshop speelt u 
realistische situaties na en bespreekt u oplos-
singen. Kruip in de leefwereld van jongeren en 
maak mee wat uw kind beleeft op straat.

Bij het aanmelden voor TOPOuders kunt u zich 
inschrijven voor een van de TOPshops!

TOP Ouders is een initiatief van de partners van het NPRZ: de gemeente Rotterdam, schoolbesturen,
Hogeschool Rotterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met LOKAAL en Sezer voor 
Diversiteit.

Donderdag 2 juni 2016

  
• Prinses Laurentien van 

Oranje 
• Jörgen Raymann
• Workshops met tips en 

adviezen
• Informatiemarkt waar u     

uw vragen over opvoeden 
kunt stellen

• Leuke attentie voor iedere 
deelnemer

Voor meer info: 
www.topoudersrotterdamzuid.nl 

TOPshops: doe activiteiten 2 juni 
TOP Ouders
van Zuid
U maakt het
verschil!

16.00 - 20.00 uur 

 Nieuwe Luxor Theater  

Toegang: gratis 

Met:

10.



Woont u op Rotterdam Zuid? 
En heeft u kinderen? 
Kom dan naar  het evenement 
‘TOP Ouders van Zuid’ 
op donderdag 2 juni van 16.00  - 20.00 uur
in het Nieuwe Luxor theater in Rotterdam.  

Deze bijeenkomst gaat over wat u kunt doen om uw kind goed op weg te helpen. En 
daarmee ook over de toekomst van uw kind. Want in het leven van uw kind, maakt ú 
het verschil. Zo kunt u leerzame lezingen en workshops volgen. Is er een gezellige 
informatiemarkt waar veel organisaties staan waar u als ouders en verzorgers wat aan 
heeft. Als u vragen heeft over het opvoeden van uw kind, kunt u die hier stellen. Naast 
andere ouders en verzorgers zoals u, zijn er ook veel deskundigen aanwezig met wie u 
in gesprek kunt gaan. We zorgen voor wat te eten. 

Rotterdam Zuid heeft een Nationaal Programma waar scholen, gemeente, bedrijven en 
zorginstellingen samen werken voor u en uw kinderen. We zeggen met elkaar: ‘op Zuid 
voeden we onze kinderen samen op’. Want wij weten dat u als ouder het beste wil voor 
uw kind. Maar ook dat dit niet altijd gemakkelijk is. Het helpt als u kunt rekenen op de 
steun van anderen. En om te horen hoe andere ouders het aanpakken. Wij willen dat u 
sterk staat in uw rol als opvoeder. Dat u weet wat er allemaal mogelijk is voor uw kind. 

16.00 uur         Start Informatiemarkt
16.45 uur Opening door wethouder Hugo de Jonge  van Onderwijs,   
  Jeugd en Zorg 
16.55 uur Jörgen Raymann over ouderschap 
17.15 uur        Gesprek met kinderen onder leiding van Prinses Laurentien 
17.45 uur Optreden door kinderkoor Zuid 
17.50 uur TOP Ouders! Gesprek met zaal aan de hand van stellingen
18.20 uur Slotwoord en verrassing voor alle aanwezige ouders
18.30 uur TOPshops: Workshops en lezingen met praktische informatie   
  en tips over opvoeden. Met een hapje te eten. 
20.00 uur Einde bijeenkomst

U kunt zich aanmelden via de website topoudersrotterdamzuid.nl. Heeft u alvast een 
vraag? Stuur een mail naar topouders@rotterdam.nl of bel met 010 – 267 21 04. 
Voor meer informatie kunt u ook kijken op rotterdam.nl/nprz. Via facebook kunt u ons 
volgen op https://www.facebook.com/TOPOudersvanZuid/

Nieuwe Luxor Theater 
Posthumalaan 1 
3072 AG Rotterdam
Het Nieuwe Luxor Theater is per OV bereikbaar via tramlijnen 20, 23 en 25 en metrolijnen 
D + E Uitstappen bij halte Wilhelminaplein

Programma

Aanmelden

Locatie


