voor katholiek basisonderwijs
de school behoort tot de Laurentius Stichting

Rijswijk, 01-11-2018
Onderwerp: Uitnodiging ouderworkshop Online Pesten
Beste ouders,
Als school hanteren we het Preventief Pestprotocol Petrusschool. Een steeds vaker
voorkomend fenomeen is cyberpesten; dit is pesten over WhatsApp, Facebook en andere
social media.
Het gebruik van social media is leerzaam en leuk, maar heeft ook een keerzijde. Deze
vorm van pesten vindt meestal niet op school plaats, maar thuis. Dat neemt niet weg dat
wij als school dit probleem serieus willen nemen, omdat we de gevolgen duidelijk in de
klas terugzien.
Tijdens de week van de mediawijsheid willen wij met de kinderen nadenken over
gewenste omgangsnormen en waarden qua social media gebruik. De gehele bovenbouw
doet mee tijdens deze week. In groep 5 zal de nadruk liggen op voorlichting en
voorbereiding op het gebruik, vanaf groep 6 zal dit verder worden uitgebreid met
interactieve lessen en een omgangsprotocol.
De week van de mediawijsheid vindt plaats van 16 t/m 23 november 2018.
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/
De leerlingen van groep 7 en 8 volgen een workshop isocial op donderdag 22 november.
Het inzoomen op hoe leerlingen omgaan met sociale media, waar de gevaren zitten en
hoe het gebruik ervan prettig en veilig te houden zijn belangrijke thema's. Geen handvat
om te zeggen hoe het moet - als dat al kan.... maar juist een inzicht in de
belevingswereld van de leerlingen en hoe zij er mee omgaan.... Dat vergroot het begrip
en de houvast enorm.
https://www.opde1sterij.nl/theatergroep-zwerm/isocial-basisonderwijs/
In de avond biedt dit theatergezelschap een ouderworkshop aan voor alle ouders van de
Petrusschool. Jullie krijgen na een korte introductie aangrijpend theater te zien omtrent
online pesten. Door als ouder deel te nemen aan de ouderworkshop kunt u thuis met uw
kind in gesprek gaan over het gebruik van social media en de gevaren en gevolgen van
dit gebruik. U kunt hier samen afspraken over maken. Wij besteden hier in de klas ook
aandacht aan.Het is voor alle ouders een interessante en nuttige workshop, want
kinderen en ouders maken tegenwoordig al veel eerder kennis met social media gebruik
en online pesten.
Samen met u hopen wij de kinderen meer inzicht te geven in de omgangsnormen en
waarden op social media.
Als ouder kunt u de school steunen om cyberpesten te verminderen, door ook thuis zicht
te hebben op het veilig en verantwoord omgaan met moderne
communicatietechnologieën van uw kind.
Wij hopen dat alle ouders deelnemen aan de ouderworkshop op donderdag 22 november.
De inloop is vanaf 19.00 uur. De workshop start om 19.15 uur en eindigt om 20.45 uur.
Klik hier om u in te schrijven voor deze workshop!
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