aan de ouders/verzorgers van
de midden- en bovenbouw.
Winsum, 4 oktober 2020
Betreft: app-groepen en internet
Geachte ouders / verzorgers,
Het komt regelmatig voor dat de kinderen van onze school onderling via WhatsApp, groepen en subgroepen aanmaken en daarin met elkaar communiceren.
Op zich is daar niets mis mee. Het is veelal leuk dat ze deze media gebruiken en er mee leren
omgaan. Helaas gaat dit niet altijd goed. In groepen wordt soms fors gepest. Er worden dan kinderen
vernederd, er wordt gescholden, buitengesloten en andere ernstige uitingen waar kinderen veel pijn
en verdriet van hebben.
Hoe dat precies gaat is voor ons vaak niet te achterhalen. Het gebeurt allemaal buiten school, maar
het komt uiteindelijk wel de school in. Los van het feit wat het met kinderen individueel doet,
beïnvloedt het de sfeer en de onderlinge band en vertrouwen. Dat is kwalijk.
Natuurlijk praten wij er op school met kinderen over. We geven lessen in mediawijsheid en proberen
de kinderen op weg te helpen in een virtuele wereld op het internet. Meer kunnen wij niet. De
kinderen en wij hebben daarbij uitdrukkelijk uw hulp nodig.
Een advies hierin is: lees mee met wat uw kind doet. Ga het gesprek aan, toon belangstelling voor de
virtuele wereld waar een kind een deel van de dag mee bezig is. Dat geldt voor internet(-games) en
WhatsApp. Help uw kind en de eindeloze mogelijkheden die het voor zich ziet. Een leuke vorm kan
bijvoorbeeld een quiz zijn om samen te spelen: https://www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz/
En gaat het niet goed? Neem eventueel contact op met andere ouders. Niemand wil dat zijn of haar
kind wordt gepest en ook niet dat zijn of haar kind zelf pest.
We hopen dat we samen onze kinderen vooral veel plezier kunnen laten beleven aan hun mobieltjes.
Voor meer informatie zie ook: https://www.rtlnieuws.nl/lifestyle/gezin/artikel/4154751/whatsappop-de-basisschool-kijk-mee-wat-kinderen-schrijven
Met vriendelijke groet,
Jaap Rosema

