Algemene indruk van de online ouderavond
Top!
Interessant
Informatief, vriendelijke benadering door Mariek van zowel de tiener als de deelnemers van de workshop
Inspirerend
goed informatief interessant
Prima
Veel informatie
Nuttige avond
Leerzaam
over de hele lijn zeker interessant en veel waardevolle punten meegekregen. Vooral de aanwezigheid van vele andere lotgenoten, werd erg gewaardeerd.
De onzekerheid wordt hiermee verminderd. Ook de voor de tieners zeker een waardevolle workshop.
Informatief
Interessant en herkenbaar verhaal
Goed
Super informatief
Leerzaam
helder en praktisch
Duidelijk
Erg interessant
Waardevolle en praktische tips. Beter inzicht in de wisselwerking tussen ouder/tiener
Ik vond het eigenlijk wel heel goed
Druk bezocht, duidelijk en helder verhaal
Zeer informatief en waardevol!
Zeer goed
zeer herkennend
Waardevolle avond
Inspirerend
Zeer positief
Positief
Heel interessant en heel waardevol. Heel knap hoe je online, zonder je toehoorders te zien, een inspirerend verhaal met veel praktische tips kan vertellen. .

leuk! goed verhaal. herkenbaar.
Open
Duidelijke informatie ondersteund door een leuke power point.
Erg interessant, en duidelijk verhaal. En heeeel herkenbaar
interessant, leuk.
Leerzaam, inspirerend
goed, het was duidelijk en helder
informatief en actueel, op een prettige praktische manier gebracht
Enthousiast en energiek
Veel enthousiame, duidelijk gebracht, goed en fijn dit inzicht te hebben gekregen.
gevarieerd en heel waardevol!
Prettig, en interactief.
Leuk, nuttig en herkenbaar. En voelt alsof je het nog kan leren en toepassen ook (als je een growth mindset hebt :)
Zeer intressante algemene avond
Goed onderwerp, goed georganiseerd, duidelijk.
informerend, prettige presentatie,
Goed te volgen, interessant, leuk gebracht
Top!
Leerzaam en herkenbaar
Prima presentatie
Te veel zenden en erg veel bekende theorieën
Herkenbaar en leerzaam
Goed georganiseerde avond met een duidelijke opbouw van informatie en zeer interessante informatie. Het zet je aan het denken want in het dagelijks leven vergeet je dat soms.
Veel herkenning in het verhaal en dat maakt het interessant.
Gestructureerd en interactief.
Heel positief alleen vragen via chat beantwoorden duurde mij een beetje te lang
Leuk verhaal, met wel veel algemene 'open deuren' rondom tiener-gedrag
Goee voorbereid. 1.5 uur was eigenlijk te kort.
Verliep soepel en fijn dat school dit organiseert
Duidelijk en netjes uitgewerkt
Informatief, nuttig en goed verzorgd

Veel "vastgelopen" ouders op diverse punten. Saamhorigheid.
zeer goed verzorgd
Duidelijk
Leuk en interessant
Ok
Nuttige avond
Goed bezocht, goede interactie tijdens de vragen, maar er hadden meer pols in mogen zitten.
Zeer de moeite waard
Super informatief! Fijn dat het op deze manier kan on line!
Erg nuttig, leuk en professioneel
Informatief en verbindend
Heel nuttig
Interessant en opgewekt; gericht op mogelijkheden
herkenbaar en informatief
Positief
Goed en nuttig
Prima
Zeer goed, professioneel.
Goed thema. Het bleef voor mij te algemeen / op de oppervlakte en er kwamen veel dingen voorbij die ik al kende (fixed/ growth bv).
inspirerend
Informatief, duidelijke voorbeelden en herkenbaar
Ondanks online toch goede balans interactief en informatief
Goed
Prima. Je enthousiasme werkt aanstekelijk.
Zeer informatief.Knap om de interactie digitaal gestructureerd te laten verlopen met zoveel gegadigden.
Spreker heeft veel kennis en ervaring over/met het onderwerp
Erg positief, Marieke heeft erg veel ervaring en weet het haar verhaal goed over te brengen.
Super informatief
Als heel fijn ervaren, erkenning, boost
Goed en informatief en professioneel
Boeiend hoe je het toch interactief hield door in te gaan op de vragen via de chat, en heel knap dat je direct begreep wat de vragensteller bedoelde en

een praktisch en helder antwoord kon geven (de vragen die je niet begreep, begreep ik zelf ook niet :))

Wat vond u vooral waardevol? En waarom?
De polls en de info
Tips, hopelijk kunnen we hiermee onze puber motiveren
Herkenning van de problematiek, rijtjes met tips
Door duidelijke tips heb ik er weer helemaal vertrouwen in. Dank Marieke
tips over hoe je het gesprek met je puber aan kunt gaan, dit had ik nodig.
Goede tips over wat je als ouder kunt doen. Met veel geduld de vragen vd ouders beantwword
Veel herkenbare gedragingen besproken, dus tips moeten gaan werken
Veel tips
De herkenning.
Omdat zeker de punten die worden meegegeven bij het begeleiden van ons kind, heel erg helpt en herkenbaar is.
Goed om tips te krijgen!!
Bruikbare tips en handvatten
De voorbeelden
Actueel thema, zeker in deze tijd
Goed om voor de hand liggende oplossingen bevestigd te krijgen
de uitleg hoe het voo een puber is en hoe je het gesprek beter vormgeeft
Een beetje inzicht in het brein van mijn pubers
Tips/herkenbaarheid
Inzicht in oorzaken motivatiegebrek, rol en wisselwerking ouder/kind, veel herkenning bij andere ouders.
De benoeming van de herkenbare knelpunten
Uitleg en begrip voor onze puber
De tips en uitleg over het brein van een puber
Herkenbaar
procesgericht feedback geven, de vrijheid hebben zij in al, maar dat werkt niet al dus moet het aan het feedback liggen
Herkenbaarheid, tips, uitleg hoe puberbrein werkt
Veel voorbeelden en tips waar we zeker wat mee kunnen
Praktische tips met respect voor kind èn ouder
Voorbeeld uitnodignde vragen a tieners Overige info bekend
zie vorige antwoord

Het gesprek aangaan op.basis van waar moet ik mee stoppen doorgaan en starten
Het totaalplaatje, op onderdelen weet je het wel. Goed om een duidelijke uitleg te krijgen dat de puber in het nu leeft. Je weet het, en toch is het goed het te horen.

Waardevol is vooral de voorbeelden waardoor het herkenbaar is wat er verteld wordt. De stellingen en de bijbehorende uitleg zijn duidelijk en te projecteren op onze tiener en onsze
Korte duidelijke tips en herkenbare voorbeelden. Heb het gevoel dat ik wat mee kan
de uitleg achter het gedrag en mindset van tieners.
Totaalplaatje
welke factoren de motivatie beïnvloeden
de positieve insteek, tieners zelf mee laten denken ipv begrenzen
De bevestiging dat praten met je kind het belangrijkste is, gek, maar soms vergeet je dat.
Vooral de tips dat je eea moet afstemmen met puber, dus ze als een volwassenen beschouwen en niet meer alle regeltjes stellen, zoals toe ze klein waren.
Marieke heeft een fijne stem om naar te luisteren. De variatie aan tips, goed om weer even stil te staan bij de gedachte die mijn dochter zou kunnen hebben.
Ondanks dat ik al veel achtergronden en tips hierover heb ingewonnen is het altijd goed om meer tips te horen.
Dat je zelf de antwoorden niet hoeft te verzinnen, maar dat de tiener daar zelf een belangrijke rol in kan (moet) spelen.
De verschillende types en de leerkuil, dit gaf veel inzicht
Tips waar je wat mee kan. Fijn om te weten dat meer ouders hetzelfde ervaren.
de tips
Herkenbaarheid en goed om weer te horen wat je eigenlijk wel weet maar ver weggezakt is (in je schoenen) Hierdoor krijg je weer energie om de tips op te pakken en in praktijk te
Goed verhaal, persoonlijk met veel waardevolle tips
Type kind 1 en 2 en de leerkuil
Herkenning
Waten graag bv in groepjes het gesprek aangegaan met andere ouders
De leerkuil en kind type 1&2
Het inzicht op hoe je beter met een puber om kan gaan.
De tips zijn handig om te krijgen en de vragen beantwoorden is ook informatief
Naast Marieke's toelichting en tips waren de vragen van ouders goede pointers om een aanpak te bespreken.
Tips
Altijd weer goed om door de presentatie (en alle vragen en opmerkingen) te realiseren dat je puber niet de enige is met zijn gedrag.
De uitleg van de leerkuil, De pubersong, geweldig!
Bepaalde situaties herkende ik en het blijkt dus dat die "er soms bij horen" en dat het niet erg zorgelijk is en dat ik er wat relaxter mee om kan gaan.
Dat je merkt dat andere ouders tegen dezelfde problematiek aanlopen
Je leert weer om met een andere insteek naar je puber te kijken, zodat je de communicatie open kunt houden.

De antwoorden op de individuele vragen.Daar kun je iets mee proberen en/of verder komen.
inzicht gekregen in de worsteling van de puber. Stap 1 is begrijpen welke processen er spelen en pas dan kan gewerkt worden aan verandering (bij ouder én kind)
Een beetje inzicht in het brein van mijn pubers
Praktische tips bij zeer herkenbare voorbeelden
Podcast via spotify
Veel tips

De tip van stop, continue en start vind ik waardevol en helpt het gesprek open breken. Praten vanuit de ik vorm en niet vingerwijzing is ook altijd waardevol. Het liedje was super her
Herkenning en de tools die we kregen
De drie punten die nodig zijn voor een goede motivatie. Inzicht gegeven in het begrijpen en hoe er mee om te gaan. Ook de drie vragen om een open gesprek te kunnen hebben.
Zien en horen dat iedereen met dezelfde uitdagingen zit
Het gevoel dat alles herkenbaar is...
Ik denk om echt te zien dat veel kinderen hetzelfde problemen hebben, en niet alleen die van mij.
Inzicht en tips over autonomie en mindset
alles valt en staat met in gesprek zijn. Weet ik wel, maar toch weer even stukje bewustwording. En het verschil tussen ouders (vooruitkijken) en de puber (in het hier en nu leven...)
Concrete tips en inzichten
De praktische tips en er bij stil staan wat je zelf kunt doen.
Typeringen en tips
Herkenbare voorbeelden
Beantwoording van vragen, bij sommige vragen ging het wat meer de diepte in
waardevolle tips
De 3 vragen & planposter

Feest der herkenning en af en toe zeker horen dat we veel 'goed' doen en tegelijkertijd nieuwe handvatten zoals de ingang 10% versus 90% reactief. Nieuwe ingang en nog meer b
Herkenning in de situaties die geschetst werden
De informatie over type 1 en type 2 kind. Mijn kinderen zijn hier klassieke voorbeelden van.
De drie wat vragen, de leerkuil en wat je nodig hebt voor een opgeladen batterij. Dit zijn vragen waar ik iets mee kan doen. De leerkuil geeft mij inzicht in de ontwikkeling net als de
Tips
De 3 vragen (waarmee stoppen, beginnen en doorgaan) en de leerkuil.
Actueel thema, zeker in deze tijd
Erkenning, dat je het goed doet

Het liedje was super herkenbaar. De tip om een beroepskeuze test te doen ook. Kinderen een idee krijgen wat ze kunnen gaan doen en wat mogelijke beroepen zijn brengt misschien wat zin. D

e ingang en nog meer begrip voor pubers. Bovendien is het fenomeen 'motivatieprobleem' opnieuw geformuleerd in een ander daglicht. Dat was er onder zit. Dat het een uiting is van bv faalang

jn brengt misschien wat zin. De puber heeft inderdaad heel goed in de gaten wat jouw fouten zijn en kan jou feedback geven, is ook heel nuttig denk ik voor veel ouders. Dat je aangaf dat je ech

ders. Dat je aangaf dat je echt moet luisteren met de intentie echt te luisteren ook.

