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Beste ouders en/of verzorgers
Op dit moment zijn wij druk bezig met het inplannen van studiedagen voor volgend
schooljaar. U wordt hierover tijdig geïnformeerd. We krijgen op dit moment veel vragen over
het Offerfeest begin van het nieuwe schooljaar. Vooruitlopend op de verdere planning, delen
we u alvast mee dat onze 1e studiedag op 4 september 2017 is gepland. Ouders die het
Offerfeest vieren hoeven hiervoor dus geen vrij te vragen.

Groepen 5 en 6 kunnen zich nog aanmelden voor naschools atletiek
Op de woensdagen na de meivakantie, kunnen de kinderen uit de groepen 5 en 6 meedoen met
naschools atletiek. Hier zijn nog plekken vrij. Je kan je dus nog komen aanmelden. Doe dit
snel, want vol is vol. De les begint om 15.15 uur en is afgelopen om 16.15 uur.
Brenda Kaasjager

Ouderavond sexting en grooming
10 April hebben ouders van de Troelstraschool en de Goeman Borgesiusschool een
gezamenlijke ouderavond gehad over sexting en grooming en de gevaren van social media.
Qupido verzorgde deze avond in samenwerking met Stadsdeel Nieuw-West en begonnen met
wat achtergrondinformatie over wie zij zijn. Qupido is onderdeel van Spirit en richt zich op
het bespreekbaar maken van seksualiteit, liefde, relaties, grenzen en dwang. Zij geven
voorlichtingslessen op middelbare scholen aan scholieren, ouders en professionals zoals
docenten. Zij zullen op de Troelstraschool in mei aan de groepen 7 en 8 ook voorlichting
geven over deze onderwerpen en over waar op te letten wanneer ze actief zijn op social
media.
De voorlichting voor de ouders begon met de vraag of bekend zijn met de termen sexting en
grooming. Samengevat houdt sexting in het versturen van seksueel getinte berichten en/of
foto’s/filmpjes, grooming is het digitaal lokken van kinderen d.m.v. nep accounts (catfish).
Groomers richten zich op kwetsbare kinderen in alle lagen van de bevolking en kan een
proces zijn waar maanden overheen kan gaan. Zo was er een voorbeeld van een enkele man
van 41 die bijna 300 slachtoffers maakte van zowel jongens en meisjes. Door via social media

contact te maken met jongeren kreeg hij hen op een gegeven moment zover dat ze foto’s of
filmpjes van zichzelf maakten die seksueel van aard waren. Uiteindelijk volgde er een
afspraak waarna ze heel iemand anders ontmoetten dan met wie ze dachten contact te hebben
gehad de voorafgaande maanden. Hij had de filmpjes en foto’s bewaard waarmee hij de
jongeren chanteerde deze te zullen verspreiden als ze niet deden wat hij wilde.
Heel heftig en schokkend om te horen, maar helaas wel realiteit.
Een aantal feiten waar de aanwezige ouders zich bewust van werden is dat de invloed van
social media op de jeugd van nu heel groot is en dat wat ze zien en lezen voor waar wordt
aangenomen. De digitale wereld is voor kinderen een deel van hun wereld geworden en waar
pesten vroeger stopte wanneer een kind naar huis ging gaat dit nu 24 uur door. In de
afgelopen maanden hebben een paar tragische gebeurtenissen het nieuws bereikt waarbij
jongeren zelfmoord hebben gepleegd nadat ze gechanteerd en gepest waren door klasgenoten,
schoolgenoten, sportgenoten en andere leeftijdsgenoten. Van sommigen waren gênante foto’s
gemaakt of seksueel getinte foto’s waarmee gedreigd werd ze te verspreiden als ze geen geld
kregen van het slachtoffer. Of de foto’s waren wel verspreid waarna het slachtoffer mikpunt
werd van pesterijen. Dit ging zover dat ze geen anderen uitweg meer zagen dan zich van het
leven te beroven. Qupido werkt nauw samen met de Zedenpolitie en tijdens hun
voorlichtingen benadrukken ze dan ook dat het hebben of versturen van seksueel getinte
foto’s en/of filmpjes van minderjarigen onder kinderporno valt. Wanneer iemand betrapt
wordt op het hebben van of verspreiden van dergelijk beeldmateriaal zijn zij dus strafbaar en
bij veroordeling worden ze geregistreerd als zedendelinquent. Dit geld voor alle leeftijden,
dus ook voor jongeren die misschien in hun kinderlijke onschuld of uit onwetendheid een foto
of filmpje doorsturen. Als zedendelinquent kun je geen VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
krijgen, niet voor justitie werken, niet met kinderen werken en mag je een aantal landen zoals
Amerika of Australië niet eens in. Het heeft dus grote gevolgen voor eventuele
toekomstplannen die jongeren zouden kunnen hebben. Hierin ligt daarom een belangrijke taak
voor ouders, opvoeders, scholen en andere instanties om kinderen bewust te maken en in
gesprek te gaan met ze.
Kinderen hebben steeds jonger een account of spelen digitale spelletjes waarbij ze ook kunnen
chatten met anderen. Zij gaan ervan uit dat ze met een ander kind aan het chatten zijn maar
kunnen dit niet controleren. Vraag als ouder eens na of uw kind een account heeft en hoeveel
“vrienden” ze hebben of volgers. Daarnaast lezen veel jongeren (en volwassenen) bij het
downloaden van een app niet of nauwelijks de te accepteren voorwaarden. Door akkoord te
gaan met de voorwaarden ga je vaak ook akkoord met toegang tot de galerij (foto’s en
filmpjes) die op het toestel staat en de camera/ microfoon van het toestel.
Als ouders is het belangrijk om met uw kind(eren) in gesprek te blijven en niet te oordelen of
veroordelen. Veiligheid om ook moeilijke onderwerpen te kunnen bespreken is van essentieel
belang om kinderen het gevoel te geven dat ze ook echt met alles bij hun ouders/verzorgers
terecht kunnen. Tijdens de avond hebben de Ouder en Kind Adviseurs van de beide scholen
zich ook voorgesteld, ouders kunnen met allerlei vragen bij hen terecht met betrekking tot
opvoeding.
Stadsdeelvoorzitter Achmed Baaddoud sloot de avond af met aan te geven dat het stadsdeel
dit onderwerp hoog op de agenda heeft staan. Samen met Qupido wil het stadsdeel meer
scholen bereiken en betrekken om aandacht te schenken aan dit onderwerp. Zij zullen ook
actief in verschillende buurtcentra voorlichtingsmomenten organiseren om zoveel mogelijk

ouders te bereiken. Als vader benadrukt ook hij het belang van in contact blijven met kinderen
en open communicatie te stimuleren. Deze voorlichtingsavond is niet bedoeld om ouders
angst aan te jagen over social media, maar om hen bewust te maken van de mogelijkheden en
gevaren om zodoende met hun kinderen in gesprek te gaan en signalen te kunnen herkennen.

10 tips voor jonge Sociale Media en internet gebruikers (Bron: mijn kindonline.nl)
1. Gebruik een nickname.
Door een andere naam te gebruiken op sociale media en internet ben je moeilijker te vinden
door vreemden. Denk goed na over het nut/reden van het gebruiken van je eigen naam.
2. Scherm je profiel af

Stel bijvoorbeeld jouw Facebook profiel in op ‘zichtbaar voor alleen vrienden’, zodat alleen
zij jouw persoonlijke foto’s en berichten kunnen zien en dat dit niet openbaar is voor de hele
wereld.
3. Voor altijd
Alles wat jij online zet gaat er nooit meer vanaf, ook als het niet direct zichtbaar meer is, is
het altijd nog terug te vinden.
4. Gouden regel
Als je iets niet zou doen in het echte leven (in real life), doe dit dan ook niet in cyberspace,
denk goed na voordat je handelt.
5. Gebruik geen tags
Zodra je iemand tagt in een foto of bericht wordt dit bericht of deze foto ook geplaatst op de
sociale media van deze getagde persoon. Het kan zo zijn dat deze persoon zijn profiel
openbaar heeft staan of op vrienden van vrienden. Jouw foto of bericht kan hierdoor door vele
(onbekende) anderen bekeken en/of gelezen worden, wees je hier dus bewust van.
6. Respecteer andermans privacy
Zet geen gegevens, foto’s of video’s online zonder toestemming van andere personen, ook al
denk jij zelf dat het heel grappig is. Het posten van stiekem opgenomen filmpjes kan zelfs
strafbaar zijn.
7. Post geen persoonlijke gegevens
Vertel nergens en aan niemand de naam van jouw school, je woonadres, je telefoonnummer of
e-mailadres. Houdt ook je wachtwoorden voor jezelf en vertel deze niet aan anderen.
8. Online imago
Denk bewust na over je ‘online imago’. Google jezelf regelmatig zodat je weet wat anderen
over jou terug kunnen vinden op het internet. Denk voor jezelf na over de vraag of jij wilt dat
anderen deze informatie zo makkelijk kunnen vinden en wat de gevolgen hiervan zouden
kunnen zijn voor nu maar ook op langer termijn. Meld je aan op google.com/alerts, zodat je
kunt bijhouden wat er online over je wordt gezegd.
9. Wees kritisch op vrienden
Voeg alleen mensen toe op jouw sociale media die jij goed kent. Lid worden van een bepaalde
groep of vrienden worden met een bekende Nederlander is geen goed idee, omdat hierdoor
veel onbekende ineens jouw profiel kunnen bekijken. Check regelmatig jouw vriendenlijst en
bedenk hierbij of het allemaal nog steeds vrienden van jou zijn.
10. Niet zomaar afspreken
Bel of sms niet met mensen die je alleen via het internet kent, geef überhaupt jouw mobiele
nummer niet aan onbekende. Spreek nooit zomaar af met iemand die je online hebt leren
kennen maar overleg dit met jouw ouders om neem een volwassene mee naar deze afspraak.
(Bron: www.mijnkindonline.nl)

