
Ouderbijeenkomst en voorlichting Online veiligheid 
 
Halt verzorgt voorlichtingen voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.  
In de voorlichtingen gaan we in gesprek over grensoverschrijdend gedrag, de gevolgen 
daarvan en hoe je kunt voorkomen dat je in zo’n situatie terechtkomt.  
Op uw school geven we binnenkort de voorlichting Online veiligheid in de groepen 7 en 8.  
De voorlichting gaat over strafbaar gedrag in de digitale wereld. 
 
Doel 
Leerlingen leren dat je online vaak makkelijker verder gaat dan in de ‘echte wereld’. Leerlingen krijgen 
inzicht in hun eigen gedrag in de digitale wereld en de gevolgen daarvan voor alle betrokkenen. 
Leerlingen leren hoe zij kunnen voorkomen dat ze in een strafbare situatie terecht komen. 
 
Inhoud 
Soms lijkt iets onschuldig, maar kan het grote gevolgen hebben en zelfs strafbaar zijn.  
In de voorlichting bespreekt Halt met de klas een casus waarbij een leerling inbreekt op de computer 
van de leerkracht. De leerlingen kunnen hierop reageren vanuit de anonimiteit van het internet. We 
bespreken de casus verder en de zaak loopt uit de hand. De politie moet er zelfs aan te pas komen. 
Aan de hand van deze casus zien leerlingen dat je online vaak iets verder durft te gaan dan in een 
gewoon gesprek en dat dingen daardoor kunnen ontsporen. Ook ervaren de leerlingen dat alle 
betrokkenen hierin een rol hebben. Met de leerlingen gaan we, aan de hand van voorbeelden, in 
gesprek over wanneer je de grens over gaat. 
 
www.halt.nl 
 
Tips voor veilig internet 
• Informeer je kind over internet, sociale media, risico’s etc. 
• Maak samen regels en afspraken 
• Denk samen na over welke informatie je kan delen (en welke niet) 
• Bewaak persoonsgegevens 
• Spreek niet af met onbekenden 
• Bekijk af en toe de browser geschiedenis 
• Wees een voorbeeld als ouder 
 
Ouders betrekken 
Uit onderzoek blijkt dat voorlichtingen meer effect hebben wanneer ouders betrokken zijn.  
Vandaar dat we als school, samen met Halt, een ouderbijeenkomst organiseren. 
Deze ouderbijeenkomst zal een inhoudelijk gedeelte hebben waarin we ingaan op het 
voorlichtingsthema en we gaan in op de voorlichting die hun kind heeft gekregen.  
Ook geven we uitleg hoe het puberbrein werkt en waarom jongeren gevoeliger zijn voor 
grensoverschrijdend gedrag. Vervolgens voeren we met ouders het gesprek over hoe zij grenzen 
stellen en toezicht houden. Dit doen we aan de hand van een aantal algemene opvoedvaardigheden. 
Een belangrijk onderdeel van de ouderbijeenkomst is dat ouders met elkaar in gesprek gaan en 
ervaringen uitwisselen. Aan het eind van de bijeenkomst krijgen ouders een informatieblad mee over 
opvoedvaardigheden en tips over hoe zij zelf het onderwerp online veiligheid met hun kind kunnen 
bespreken. 
 

 
Als u interesse heeft voor het bovenstaande dan kun u dit strookje invullen en vervolgens 
inleveren bij de leerkracht van uw kind. 
 
Dhr./mevr. ………………………………………….vader/moeder van ………………………………………  
 
in groep…………. wil zich graag opgeven voor de ouderbijeenkomst “Online Veiligheid” op  
 
maandag 19 maart om 19.30 uur op onze locatie Vitruviusweg. 

http://www.halt.nl/

