VOORBEELDBRIEF
OUDERS INFORMEREN EN BETREKKEN BIJ HET GESPREK MET LEERLINGEN
Kies voor een neutrale insteek waarin u stappen toelicht en blijk geeft waarde te hechten
aan sociale veiligheid. Voor ouders die vragen hebben of iets kwijt willen, vermeldt u een
contactpersoon. Bij de brief kunt u gesprekstips aanreiken (ook te downloaden via
www.stappenplansexting.nl)

Beste ouders/verzorgers,
Wij hebben geconstateerd dat er van een van onze leerlingen expliciet beeldmateriaal op
school rondgaat. De beelden worden onder andere via WhatsApp door medeleerlingen met
elkaar gedeeld en dat gaat gepaard met zorgelijk pestgedrag. Samen met de betrokkenen
kijken we wat zij nodig hebben en hoe wij als school daarin kunnen helpen.
Wij vinden de situatie onacceptabel. Vergelijkbare situaties op andere scholen van shame
sexting zoals dit wordt genoemd, hebben geleerd dat de gevolgen voor leerlingen groot
kunnen zijn. Het is heel belangrijk dat zowel de verspreiding van de beelden als het
pestgedrag stopt. We nemen daarom verschillende acties om de sociale veiligheid en
de rust op school te herstellen.
Bij shame sexting heeft iedereen een aandeel. Ook leerlingen die zich geheel afzijdig
houden. Een van de acties die wij nemen is om het in de mentorles van uw kind te
bespreken. Onze boodschap daarbij is:
 Verspreiding en pesten kan bij jou stoppen;
 Stuur geen naaktfoto’s of -filmpjes door;
 Verspreiding van naaktfoto’s of -filmpjes is strafbaar;
 Verwijder alle naaktfoto’s of -filmpjes van je telefoon;
 Veroordeel diegene op de foto niet, maar help en steun.
Leerlingen die naar aanleiding van de situatie of de mentorles nog iets kwijt willen, kunnen
daarvoor altijd terecht bij […]. Wij verzoeken u thuis ook het gesprek met uw kind te voeren
en hem of haar helpen in te zien dat het doorsturen fout is en vervolgens te benadrukken
dat de beelden verwijderd moeten worden. In de bijlage bij deze mail vindt u gesprekstips
daarvoor.
Mocht u nog vragen hebben of wellicht signalen hebben die van belang kunnen zijn, dan
kunt u terecht bij [….].
Met vriendelijke groeten,

Meer info: www.stappenplansexting.nl en www.langlevedeliefde.nl

