Thema: Pesten*
Online pesten op de basisschool
Het gebruik van internet in het lesmateriaal op school is
inmiddels normaal geworden. Ook hebben veel leerlingen op de
basisschool een mobiele telefoon. Sociale Media waaronder Facebook, Instagram en
WhatsApp zijn de middelen geworden voor kinderen om met elkaar contact te kunnen
hebben.
Juist in dat contact gaat het vaak mis. Leerlingen sluiten elkaar buiten, pesten, bedreigen
en sturen elkaar vervelende filmpjes door. Dit gebeurt ook al op de basisschool!
Online pesten gebeurt vaak onbedoeld doordat een grapje anders overkomt of uit de hand
loopt. De gevolgen van pesten in de online wereld zijn vaak niet direct zichtbaar en gaat
snel van kwaad tot erger.
Tips om hier mee om te gaan
•
Praat met uw kind over wat ze online doen, toon interesse en weet wat ze
bezighoudt.
•
Begeleid uw kind in het gebruik van internet (online opvoeden).
•
Maak met uw kind duidelijke afspraken in het gebruik van sociale media en stel
hierbij regels op.
•
Maak uw kinderen bewust van de gevolgen van pesten.
Voor meer informatie en advies kunt u o.a. terecht bij:
•
De contactpersoon van het CJG die verbonden is aan de school van uw kind.
Informeer hiernaar op de school.
•
Cjgdal.nl
•
Weektegenpesten.com
•
Kennisnet.nl
•
Omgaanmetpesten.nl
* Van 18 t/m 22 september is het de landelijke 'Week tegen Pesten'
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CJG DAL
E-mail: info@cjgdal.nl
www.cjgdal.nl
facebook.com/CJGDal/
Delfzijl en Loppersum
Telefoon: 0596 - 54 82 00
Damster Zorg Balie (Appingedam)
Telefoon: 0596 - 69 12 70

Agenda
Donderdag 28 september 2017
- Kleintje Koffie, EHBO voor Ukkies,
bieb Loppersum
Donderdag 12 oktober 2017
- Sociale weerbaarheidstraining
kinderen 8 – 12 jaar, Brede School
Delfzijl Noord
2 t/m 8 oktober 2017
- Week van de Opvoeding, diverse
activiteiten
Meer info: zie cjgdal.nl/agenda

