
Bij wie is dat feestje precies? 
Online ouderavond 

Alle jongeren krijgen in hun omgeving te maken met alcohol en blowen. Veel ouders vragen zich af: 
Hoe pak ik dat nu thuis aan met mijn kind? Hoe stel ik grenzen en voorkom ik conflicten? 

De acteurs van DNL zijn gespecialiseerd 
in gesprekken tussen ouders en pubers. 
Ze spelen herkenbare situaDes waarin 
het thema alcohol en blowen centraal 
staat. Ze laten valkuilen zien die leiden 
tot misverstanden of zelfs conflicten.  

Een programma waarin je inzicht krijgt 
in je rol als ouder, met veel vaart, 
humor en live interacDe!  

Voordelen online voorstelling 
• We hebben genoeg ruimte (streaming/interacDe) voor elke middelbare school (groot of klein). 
• Ook ouders die normaal niet zo snel naar een ouderavond komen, kunnen nu vanuit huis 

meekijken/meedoen.  
• Je hoeO op de avond zelf alleen maar op een link te klikken, en een telefoon bij de hand te 

hebben voor de interacDe. Je hoeO niets te downloaden of in te loggen. 
• Jullie voorstelling blijO via jullie link nog 2 weken beschikbaar voor ouders die later willen kijken. 
• De school hoeO geen ouders te ontvangen, geen zaal in te richten of personeel vrij te maken 

zoals bij een reguliere ouderavond. 

Prak:sche info 
• Jullie ontvangen een voorbeelduitnodiging, de link, en Dps over online uitnodigen en het wel of 

niet laten aanmelden van ouders. 
• We maken een pagina speciaal voor jullie school aan, waarin we de ouders welkom heten, het 

logo van jullie school plaatsen. Vooraf horen we graag zaken die op school spelen of actueel zijn, 
zodat we die evt kunnen verwerken in de voorstelling. 

• Klik hier voor een voorbeeldpagina: hRps://www.dnltheatercollecDef.nl/online/voorbeeld/ 
• We verzorgen de ouderavond vanuit de studio met 3 acteurs en een technicus. 
• We streamen via Youtube-live en via MenDmeter hebben we verschillende interacDeve 

momenten. Je hoeO als ouder niets te downloaden en kunt met 2 klikken erbij zijn. 
• Ouders kunnen na de voorstelling een hand-out met Dps van de avond downloaden. 
• Ouders kunnen invullen wat ze van de voorstelling vonden en evt. Dps geven voor een nieuw 

thema (als jullie dit willen). Dit sturen we dan weer aan jullie door. 
• Achteraf sturen we je een overzichtsgrafiekje van het aantal ouders dat aanwezig waren en 

hoeveel er in de 2 weken erna hebben teruggekeken. 
• Voor de kosten: Bel of mail ons en dan sturen we je direct een vrijblijvende prijsopgave.
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