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Beste ouder,

Voor je ligt de tweede editie van het blad Samen vooruit: een

magazine speciaal voor ouders die een kind hebben in het S(B)O

in Rotterdam. We hopen dat het lezen je op ideeën brengt, 

steun biedt en informatie geeft! De onderwerpen van het blad

hebben we niet zelf bedacht. We hebben verschillende tips van

lezers van het eerste magazine gekregen. En we zijn zelf naar

scholen en ouders gegaan. Zo kregen we een beeld van waar

ouders mee te maken hebben, en waar ze graag over willen

lezen. 

Zo hoorden we van ouders dat ze best onzeker zijn over wat er

gebeurt als hun kind naar het V(S)O gaat. Hoe gaat het dan 

met vervoer? Wat moet je allemaal regelen? En welke scholen

zijn er eigenlijk om uit te kiezen? Maar ook waren er vragen 

over de puberteit en seksuele gevoelens van kinderen. Je leest

er van alles over in onze special ‘Bovenbouw’, vanaf de tweede

helft van het magazine.

Ouders vertelden ons ook dat ze zich soms best een beetje 

eenzaam voelen. Familie en buren begrijpen het gedrag van hun

kind niet goed bijvoorbeeld. Ze zouden graag verhalen lezen

over andere ouders in vergelijkbare situaties. Daar beginnen we

dit blad mee! 

Maar er is meer. We geven je een kijkje op een school voor 

langdurig zieke kinderen: hoe gaan ze daar met eten om? 

Een juf geeft handige tips voor spelletjes, die leuk zijn om thuis

samen met je kind te doen. En we laten zien hoe een app op je

telefoon je kind kan helpen op weg naar zelfstandigheid. 

We horen heel graag wat je van het blad vindt. En of er andere

onderwerpen zijn waar je graag over zou willen lezen. Op de

achterpagina van dit blad vind je een e-mailadres waar je je 

reacties naar toe kan sturen.

Veel leesplezier!

Maryse, Mignon en Tamara

Redacteurs van Samen vooruit


