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Beste ouder, 

In de klas besteden we aandacht aan het belang van je goed voelen binnen de 

groep. Samen met de kinderen gaan we op zoek naar wat ze nodig hebben om zich 

veilig en blij te voelen op school en hoe ze elkaar daarbij kunnen helpen. 

Niettemin is dit nu fout gelopen. Misschien is jouw kind thuis gekomen en vertelde 

het over ruzie op de speelplaats, over schelden naar elkaar, opkomen voor elkaar of 

over berichten op snapchat/GSM. Cyberpesten vindt meestal niet op school plaats, 

maar thuis. Dat neemt niet weg dat wij als school dit fenomeen zeer ernstig nemen, 

omdat we de gevolgen duidelijk op de klasvloer voelen. Cyberpesten is een 

specifieke, moderne manier van pesten. Het betreft alle vormen van pesterijen die 

een beroep doen op informatie- en communicatiemiddelen (gsm, computer, 

internet…) om leerlingen lastig te vallen, te beledigen, te bedreigen… 

Wij dulden als school geen ruzies en pesterijen, via welk kanaal dan ook. Wij willen 

dat alle kinderen zich veilig en goed voelen. We willen kinderen leren dat ze zelf 

deels verantwoordelijk zijn voor de goede sfeer binnen de groep. 

Aan u, ouders, vragen wij om met uw zoon/dochter te praten over de berichten die 

verspreid worden op snapchat. Deze kaderen wij binnen cyberpesten.  

Twee vuistregels om mee te geven aan je kinderen: 

- Alle informatie die je in het gewone leven voor jezelf houdt, geef je ook niet prijs 

op het internet. Denk aan je dagboek bijvoorbeeld of vraag je eens af wat je oma 

zou zeggen! 

- Alles wat je niet mag zeggen of wat je in het echte leven niet rechtuit tegen 

iemand durft te zeggen, tik je ook niet in op Snapchat, TikTok, Instagram, … 

 

Graag benadrukken we dat onze school geen enkele vorm van geweld, asociaal 

gedrag of pesterijen toelaat. Als ouder kan u de school steunen om cyberpesten te 

voorkomen, door ook thuis op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met 

moderne communicatietechnologieën. Weet dat snapchat gemaakt is voor mensen 

van 13 jaar en ouder en dus zeker niet voor lagere schoolkinderen! De Snapchat-

functie voor ouderlijk toezicht, Family Center, biedt ouders de mogelijkheid om 

hun kinderen op het socialemediaplatform in de gaten te houden. Family Center stelt 

ouders in staat om te zien met wie hun kind bevriend is op Snapchat. 

 

Deze brief wordt naar jullie gestuurd omdat wij hopen op je steun, medewerking en 

vertrouwen om kinderen bewust te maken van de gevolgen van (cyber)pesten. 

Met vriendelijke groeten, 
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