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Beste ouders / verzorgers,
Vrijwel alle leerlingen maken gebruik van social media, zoals
Whatsapp, Instagram, Snapchat en nieuwkomer TikTok. Sociale
media vormen een mooie toevoeging aan de mogelijkheid om
contacten te leggen en te onderhouden. Helaas heeft dit ook een
keerzijde. Daar willen we u hierbij over informeren.

Deze week ontdekten we dat leerlingen
een (eigen) Whatsappgroep hebben,
waarin discutabele foto’s van minderjarigen
(kinderporno) en discriminerende berichten
verstuurd werden. Dit vinden wij als school
absoluut verwerpelijk. Met deze leerlingen (en
hun ouders) zijn we in gesprek gegaan en er zijn
passende maatregelen genomen. Ook is melding
gemaakt bij de politie.
Voor ons is dit een belangrijk signaal om u hier als
ouder opnieuw bij te betrekken, zodat we er met elkaar
voor kunnen zorgen dat het ook online een veilige ‘plek’
is voor uw zoon/dochter.

Wat u kunt doen
Bij dit alles doen we een dringend beroep op u als
ouder/verzorger. Het is heel belangrijk dat u met uw
zoon of dochter praat over wat er kan gebeuren op
sociale media, wat er gepost wordt aan berichten
en afbeeldingen en wat dat kan betekenen voor een
ander. Maak hierover afspraken met uw kind. Wellicht
kunt u van tijd tot tijd met uw zoon of dochter door de
chatgroepen bladeren of digitale fotoalbums bekijken
(ook bij de ontvangen berichten).
Wijs hen op wat strafbaar is, wijs hen op wat de grenzen
zijn van fatsoen, en leer hen om respect te hebben voor
anderen.

Wat wij doen
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen respectvol
met anderen omgaan en we zien het ook als een van
onze taken om hen dat bij te brengen, voor zover
dit in ons vermogen ligt. Dit geldt ook voor digitale
omgangsvormen. Zowel online als offline tolereren wij
pesten en discriminatie niet.

Dus:
• Géén foto’s van anderen publiceren of delen
zonder hun toestemming;
• géén teksten die een ander schaden publiceren
of delen;
• géén foto’s met verboden content plaatsen of
delen.

Het publiceren, doorsturen en zelfs het bekijken
van kinderporno is strafbaar en dit zullen wij altijd
melden bij de politie. Ook gaan wij in gesprek met
de leerling(en) en de ouders en zullen we gepaste
maatregelen nemen, zoals een schorsing. Daarnaast
bieden of zoeken wij hulp voor leerlingen en/of
medewerkers die hier het slachtoffer van zijn.

We willen zo samen bouwen aan een veilige
omgeving voor uw kind(eren) waarin we zorgvuldig en
verantwoord met elkaar omgaan.
Vragen of melding maken?
Heeft u of uw kind vragen over dit onderwerp of willen
jullie iets delen? U kunt altijd contact opnemen met de
mentor van uw kind.

Op de hoogte blijven van het Dendron
College?
Bekijk onze website
Volg ons op Facebook
Kijk ook eens op Instagram
Ga naar Dendron TV

