
Interactieve ouderavond met theatergroep Playback op donderdag 19 april 
 

De ouderraad van de Ulbe van Houten en de Foorakker organiseren een ouderavond voor alle ouders van 

Campus Middelsee. Er is een theatergroep én het gaat over pubers en ouders. Dus dat belooft een leerzame 

en vooral ook leuke avond te worden! De theatergroep speelt op 19 april van 19.30 tot 21.00. De inloop is 

vanaf 19.00 en uiteraard is er dan een kopje koffie of thee. Wij rekenen op een grote opkomst! 

 

Communiceren met pubers, het kan wél!  
PlayBack leert ouders effectiever in gesprek te gaan met tieners tijdens ouderavond.   

 

 
 

Praten met pubers kan pittig zijn. Hoe blijf je in contact met je puberende zoon of dochter als je kind liegt, 

onbeleefd is, zich slecht kan beheersen of alleen met zichzelf bezig is? Je wil graag dat je kind zélf bedenkt 

wat goed voor hem of haar is. Maar hoe kun je hier als ouder bij helpen? En waarom zijn deze 

gedragsnormen zo belangrijk? PlayBack helpt ouders een open gesprek te voeren met eigenzinnige 

pubers.  

Een voorbeeldscene: Mees (16) liegt tegen zijn moeder over een logeerpartijtje bij vriend Peter. Volgens 

Mees is hij de hele nacht bij Peter geweest. Moeder weet echter dat hij bij een meisje heeft gelogeerd. Zij 

wordt boos en vraagt hem waarom hij liegt. Hij wordt vervolgens boos omdat zij hem ‘blijkbaar niet 

vertrouwt’. PlayBack vraagt het publiek: wat doet deze moeder volgens jou goed en wat kan beter? Hoe kun 

je dit gesprek zo voeren dat Mees de volgende keer de waarheid vertelt?     

 

In gesprek 

Het professionele acteursteam van PlayBack gaat, aan de hand van herkenbare scènes aan de keukentafel, in 

gesprek met het publiek. Zowel verschillende opvoedstijlen en theorieën als algemene gesprekstechnieken 

komen in het spel aan bod. PlayBack geeft tips hoe je op een gelijkwaardige, maar wel begeleidende manier 

met je kind in gesprek gaat. Waarbij er vaak ook genoeg te lachen valt. 

Over PlayBack  

PlayBack speelt jaarlijks 800 voorstellingen voor meer dan 45.000 jongeren, ouders en docenten. PlayBack 

maakt interactief en herkenbaar theater over onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn, zoals 



seksualiteit, alcoholgebruik, geld, vriendschap en groepsdruk. PlayBack maakt gebruik van 

‘terugspeeltheater’: een techniek waarbij scènes opnieuw gespeeld worden en ouders elkaar tips geven voor 

een goed gesprek met hun kind.  

 

Bekijk ook de trailer van de PlayBack:  https://www.youtube.com/watch?v=IaNT-ztHkLk 

 

Meer informatie op www.tgplayback.nl. 
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