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Aan de ouder(s) van onze leerlingen

Beste ouder(s),

Sociale media zijn vandaag niet meer weg te denken uit het leven van de jongeren. Ze maken
deel uit van hun identiteit, maar brengen ook bepaalde gevaren met zich mee.
De laatste dagen gebeuren nogal wat voorvalletjes gerelateerd aan social media.
Wij willen hierbij kort op de bal spelen en tevens een beroep doen op uw medewerking.
Als school hebben wij niet alles in de hand. Wij bespreken de ‘incidentjes’ en wijzen op het
verkeerd gebruik van social media met de gevolgen die dat met zich meebrengt.
Gezien er geen GSM gebruik toegelaten is tijdens de lessen, gaat het hier in hoofdzaak over het
gebruik over de middag (thuis) en ’s avonds/’s morgens.
Diverse app’s passeren de revue om in, al dan niet afgeschermde, groepjes in contact te komen
met elkaar. Wij denken aan Snapchat, WhatsApp, …
Kinderen moeten geleerd worden om op een goede manier hier mee om te gaan. Dit kan enkel
als er van thuis uit ook geholpen wordt.
Hou discreet toezicht op het GSM gebruik van uw kind. Vraag regelmatig waarmee ze bezig zijn,
help hen op een positieve manier gebruik te maken van social media. Leg uit waarom één en
ander echt niet kan.
Pas als we samen met u dezelfde boodschap kunnen brengen, helpen we onze kinderen vooruit
om op een verantwoorde manier gebruik te maken van social media.
Veel kan opgelost worden via een goed gesprek en begeleid gebruik van GSM of
laptop/computer. Probeer dit eerst!
Bij hardnekkig cyberpesten - enkele tips:
•
Via e-mail: bewaar dreigende of pestende e-mails. Iedere internetaansluiting heeft een
eigen IP-adres en is dus herkenbaar.
•
Via chat: blokkeer ongewenste personen. Chatprogramma’s zijn verplicht deze functie
aan te bieden.
•
Als pesten vanaf een openbare computer komt, bijv. de bibliotheek, zijn er toch vaak
camera’s die hebben geregistreerd wie er gebruik van heeft gemaakt.
•
Monitor uw kind(eren), ze zijn nog te jong om echt de gevaren/gevolgen in te schatten.
Laat ze niet alleen met hun I-pad, I-phone, laptop, … Zorg dat je in dezelfde ruimte bent waar
uw kind deze toestellen gebruikt. Denk ook aan het gebruik voor het slapengaan of ’s morgens.
Laat het zover niet komen en spreek erover met uw kind(eren).
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