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Betreft: zorg over social media
Geachte ouders / verzorgers,
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende:
In de media komt steeds vaker naar voren dat social media (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp e.d.) voor
verkeerde doeleinden wordt gebruikt. Mensen worden uitgescholden, beledigd, bedreigd, geïntimideerd en ga zo
maar door. Steeds vaker bereiken ons berichten dat met name meisjes slachtoffer worden van seksueel misbruik
omdat ze informatie, maar ook foto’s (soms zelfs naaktfoto’s) hebben gedeeld via social media, met alle
gevolgen van dien.
Aanleiding voor deze brief is dat we ook bij ons op school hiermee te maken hebben en leerlingen in de
problemen komen.
Het gebruik maken van social media is steeds makkelijker geworden, met name door de smartphones. We zien
dan ook dat veel van onze leerlingen in het bezit zijn van een smartphone en daarbij een internetabonnement
hebben. Op die manier kunnen ze op ieder moment gebruik maken van social media.
Wij maken ons hier als school veel zorgen om. Het is gebleken dat veel ouders / verzorgers niet weten wat hun
kinderen allemaal doen via social media.
In deze brief willen we u dan ook graag verzoeken met uw kind het gesprek aan te gaan over het gebruik van
social media en samen met uw kind na te gaan wat ze ermee doen en op welke manier. Advies van ons is om dit
ook met regelmaat te controleren. Het zou toch vreselijk zijn om pas achteraf te moeten constateren dat er van
alles fout is gegaan.
We begrijpen dat u het als ouder belangrijk vindt, dat uw kind bereikbaar moet zijn of moet kunnen bellen. Dat
kan echter ook met een eenvoudige telefoon, waarbij men niet op internet kan en dus geen gebruik kan maken
van social media.
Wij kunnen hier als school geen keuzes in maken. Dat kunt u als ouders wel.
Wij hopen van harte dat u onze zorg deelt en hier op gepaste wijze aandacht aan besteed thuis.
Mocht u vragen hebben of behoefte hebben aan advies of begeleiding, dan horen we dat graag.

Hopende u hiermede voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,

Met vriendelijke groet,

W. van Rongen, directeur onderwijs

Alle informatie is ook te lezen op onze website www.hofstedepro.nl

