
Antwoordstrook inleveren voor 10 mei 2017 bij de receptie

Naam ouder / verzorger 

Aantal personen  

Klas van uw kind  

:

:

:

Wanneer: Woensdag 17 mei 2017
Inloop 19.00 uur tot 19.30 uur
Start 19.30 uur tot 21.00 uur
Lokactie: Da Vinci College
Bovendonk 1, Roosendaal
U kunt zich aanmelden voor 10 mei 2017.
Mail uw naam, het aantal personen en de klas van uw kind naar 
ouderraad@davincicollege.nl met als onderwerp “Credit” of 
gebruik het antwoordstrookje.

DE OUDERRAAD NODIGT U UIT VOOR CREDITS
HOE PRAAT IK MET MIJN KIND OVER GELD?

De interactieve ouderavond Credits van theatergroep PlayBack draait om geld. Hoeveel 
geld hebben jongeren nou eigenlijk echt nodig? Hoe voorkom je als ouder dat je puber 
verwend wordt of in de schulden raakt? Wat geef je je kind mee als hij op z’n achttiende 
zijn/ haar eigen geld moet beheren?

Hoe ga je om met deze smeekbedes? Uit onderzoek 
blijkt dat iets meer dan 1 op de 10 jongeren regelmatig 
geld tekort komt. Jongeren zien geld vooral als een 
middel om leuke dingen te doen. Overige geldzaken 
zoals sparen schuiven ze vaak zo lang mogelijk voor 
zich uit. Ouders spelen een essentiële rol in de finan-
ciële opvoeding van hun kind.

Het acteursteam van Theatergroep 
Playback houdt ouders op een luchtige 
wijze een spiegel voor aan de hand van 
herkenbare en humoristische scènes 
aan de keukentafel. Artistiek directeur 
Kim Zonneveld over Credits: ‘Omgaan 

met geld leer je van huis uit. Voor pubers is het moeilijk om 
over langere termijn te denken. Daarom is het belangrijk dat 
ouders duidelijke afspraken maken en hun kind begeleiden, 
bijvoorbeeld in de keuze voor telefoonabonnementen.’

Onder leiding van een ervaren gespreksleider met 
veel kennis over dit thema onderzoekt PlayBack wat 
het effect is van verschillende opvoedstijlen en keuzes 
op het gedrag van weerbarstige pubers.
PlayBack werkte voor Credits en Rijk samen met het 
Nibud, Wijzer in Geldzaken en Lef!

Help! Mijn dochter wil drie maanden kleedgeld om dure broek 
te kopen
Theatergroep PlayBack helpt ouders in omgang met geld

Bekijk ook eens het filmpje over Playback ouderavonden: https://www.youtube.com/watch?v=IaNT-ztHkLk

Controleer eurobiljetten op echtheid!
Dat kan met de gratis app “Echt of vals” van De Nederlandsche 
Bank.
Scan de qr-code met je telefoon!

TIP


