
Uitnodiging Informatiebijeenkomst ‘Rouwverwerkingsgroep voor jongeren’.  

 

Geachte ouders/verzorgers, 

Jongeren in de puberteit kunnen zeer kwetsbaar zijn. Aan de buitenkant is dat niet altijd te zien en 
doen ze zich vaak steviger voor dan ze in werkelijkheid zijn. In een normaal ontwikkelingsproces komt 
dat meestal vanzelf goed. Maar, wanneer jongeren op vroege leeftijd te maken krijgen met het 
verlies van iemand in het gezin, of een ander dierbaar iemand, dan wordt hun veerkracht behoorlijk 
op de proef gesteld. Juist omdat ze zich vaak zo onkwetsbaar opstellen en niet anders willen zijn, 
staan jongeren vaak alleen in hun verdriet.  

Wanneer jongeren geconfronteerd worden met verlies en rouw, heeft dit vaak (veel) invloed op hun 
functioneren op school en daarbuiten. Dit is voor ons als school aanleiding geweest om een 
ondersteuningsgroep voor rouwende jongeren op te zetten.  

Voorafgaand aan de groep willen we een informatieve bijeenkomst organiseren. Daarin vertellen we 
iets over de achtergrond van de rouwverwerkingsgroep en over de opzet van het programma zelf.  U 
kunt uw kind / de leerling ook aanmelden na afloop van de bijeenkomst. 

De bijeenkomst is bedoeld voor ouders of verzorgers van leerlingen die een dierbaar iemand hebben 
verloren door diens overlijden. Ook mentoren van de bovenbouw en belangstellende volwassenen 
zijn van harte welkom. Jongeren die voor de rouwgroep in aanmerking kunnen komen, krijgen 
informatie aangereikt via school.  

De informatiebijeenkomst staat gepland op dinsdag  21 januari 2020 a.s. om 16.00 uur. Deze wordt 
gehouden op de Meerwaarde en duurt ongeveer 1 uur.  

Heeft u vooraf nog vragen,  dan kunt u ons altijd bellen.  

Heeft u belangstelling voor de informatiebijeenkomst dan kunt u zich aanmelden via Willeke Kuijt, 
w.kuijt@demeerwaarde.nl.    

Graag tot ziens op dinsdag 21 januari 2020! 

Namens de Meerwaarde Linda Foekens 
l.foekens@demeerwaarde.nl  
 
Namens het CJG Ineke ten Thije o.g. Boonkkamp 
itenthije@cjgbarneveld.nl  

 

n.b.  

Bent u niet in de gelegenheid om de informatiebijeenkomst bij te wonen, maar wil uw zoon / dochter 
/ leerling wel graag deelnemen aan de groep, dan kunt u dat ook via bovenstaand emailadres  
melden. Wij nemen dan contact met u en de leerling op.  

 


