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Aan de ouders van leerlingen van Het Vlier 
 
Betreft: Ouderavond Tactus Verslavingszorg 
Ref.: PAC/BHN 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Sinds enige jaren is volgens de wet de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar verboden. Uit 
onderzoek blijkt namelijk dat het gebruik van alcohol door jongeren extra schadelijk is. Signalen uit de 
wereld om ons heen duiden er echter op dat sommige jongeren onder de 18 jaar wel alcohol drinken 
en/of drugs gebruiken. De school, als maatschappelijke instelling, voelt hierin de verantwoordelijkheid 
ouders en leerlingen voor te lichten over het gebruik van alcohol en drugs door jongeren. 

Voor ouders kan het lastig zijn deze onderwerpen bespreekbaar te maken met hun kind. Hoe hiermee 
om te gaan in de opvoeding kan ook vragen oproepen. Tactus Verslavingszorg heeft hier veel ervaring 
mee. Daarom organiseert Het Vlier in samenwerking met Tactus een ouderavond over het gebruik van 
alcohol en drugs door jongeren.  

Graag willen wij u uitnodigen voor een ouderavond op woensdag 18 maart a.s. op Het Vlier. De avond 
start om 19.30 uur en is om 21.00 uur afgelopen. 

Tijdens deze ouderavond zal er een interactieve presentatie gegeven worden, ‘Help mijn kind gaat uit’, 
welke ontwikkeld is door het Trimbos Instituut. De presentatie heeft een preventief karakter: uw kind 
hoeft nog geen kennis gemaakt te hebben met het uitgaansleven om deze avond toch als waardevol te 
kunnen beschouwen. Onderwerpen die behandeld worden, zijn in ieder geval het gebruik van alcohol, 
cannabis en lachgas en hoe hier als ouders mee om te gaan in de opvoeding. 

Deze avond is bedoeld voor de ouders/verzorgers van alle leerlingen van Het Vlier.  

Het is voor ons prettig als we weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Zou u zich daarom willen 
aanmelden op het adres admhetvlier@ettyhillesumlyceum.nl en daarbij willen aangeven met hoeveel 
personen we u kunnen verwachten?  

Alvast hartelijk bedankt voor uw aanmelding; we hopen u te mogen ontvangen op 18 maart! 

Met vriendelijke groet, 

  

Schoolleiding Het Vlier 

 

mailto:admhetvlier@ettyhillesumlyceum.nl

