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Den Haag, 24 oktober 2016
Betreft: social media
Geachte ouders/verzorgers,

We leven in een tijd waarin met social media heel veel mogelijk is. We kunnen elkaar
makkelijk bereiken, elkaar foto’s sturen, belevenissen met elkaar delen enz. enz. Het is
prachtig dat dit allemaal kan. Helaas kleven er aan social media ook de nodige nadelen. Er
worden niet alleen gezellige zaken met elkaar gedeeld maar er wordt ook misbruik van de
mogelijkheden gemaakt; je weet vaak niet wie de afzender is, er kan gescholden en/of
geïntimideerd worden, je weet niet wat er met jouw berichten of foto’s gebeurt, enz. enz..
Vrijwel dagelijks kunnen we dit in de krant lezen of op de televisie zien. Gebeurt het op
afstand en betreft het anderen dan is dat vervelend, treft het jezelf, de kinderen of leerlingen
dan is dat verschrikkelijk om mee te maken.
Wij, het team van de Hofstede, zijn ons bewust dat dit soort zaken gebeuren en dat we er mee
te maken kunnen krijgen en zullen er alles aan doen om dit soort zaken te voorkomen en als
ze gebeuren te laten stoppen. Daartoe hebben we het volgende besloten.
In de periode tot de Kerstvakantie hebben we Schoolformaat ingehuurd om:
- Workshops en lessen te geven aan alle klassen om de leerlingen bewust te maken
van het gebruik van social media en de gevaren daarvan,
- Studiemiddagen te organiseren om de medewerkers van de Hofstede te informeren
over alle aspecten en gevaren van social media,
- Twee thema-avonden te organiseren voor ouders/verzorgers ter informatie maar
ook over welke acties kunnen worden ondernomen om problemen met social
media te voorkomen
Na de Herfstvakantie zult u een uitnodiging voor deze avonden ontvangen. Mocht u nog
vragen hebben, neemt u dan contact met ondergetekende op.
Hopende u hiermede voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik
Met vriendelijke groet,

H.W. Mulder, directeur

