Boxmeer 24 september 2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Deze week is de Week Tegen Pesten. Op scholen wordt er aandacht besteed aan
het aanpakken van pesten en aan het werken aan een veilige school. Het motto van
deze week is dit jaar: “Samen aan zet”.
Op onze school hebben we het regelmatig met onze leerlingen over pesten. We
praten er bijvoorbeeld over tijdens de mentorlessen en in de lessen Persoonlijke
Ontwikkeling. We maken ook afspraken met de docenten over hoe pesten
voorkomen kan worden of hoe het aangepakt kan worden. Pesten is voor een aantal
kinderen een probleem dat zo groot is, dat we binnen onze school ook “samen aan
zet” moeten willen zijn.
Wij vragen u, de ouder(s)/verzorger(s), om samen met ons oog te hebben voor de
pestproblematiek. Tegenwoordig spelen de moderne media hierin een grote rol. Via
bijvoorbeeld Instagram, Snapchat en WhatsApp worden kwetsende filmpjes gedeeld.
Ook hierover hebben we het met onze leerlingen.
Het zou enorm helpen als u met ons “samen aan zet” zou willen zijn.
Dat zou kunnen, door bijvoorbeeld aan uw kind te vragen of u eens mee mag kijken
in een groepsgesprek en door erover te praten waarom sommige filmpjes als
kwetsend ervaren kunnen worden. We vragen u ook bepaalde filmpjes te
verwijderen. Kinderen hebben niet altijd in de gaten hoeveel pijn bepaalde filmpjes
kunnen doen. Ze realiseren zich ook niet altijd dat filmpjes een leven lang online
blijven.
Onze school organiseert met regelmaat ouderavonden over dit thema. Dat doen we
meestal samen met het Bureau voor Jeugd en Media. Hieronder treft u een link aan
naar de website van dit bureau, waar u eventueel ondersteuning kunt vinden.
https://www.bureaujeugdenmedia.nl/wp-content/uploads/2020/03/Tips-en-links-ouderavondmediaopvoeding-maart-2020-BJM.pdf

Pesten is verschrikkelijk voor de slachtoffers. Het voorkomen van pesten is dan ook
een belangrijk onderdeel van opvoeding en onderwijs. De inzet van de school is pas
echt effectief, als de school kan bouwen op wat thuis is aangeleerd.
We zijn “Samen aan zet.”
Met vriendelijke groet,
Jacques Marsmans

