
social media en internet 
 
 
 
Onze kinderen groeien op in een digitaal tijdperk en zijn 
steeds jonger wanneer ze hiermee in aanraking komen. 
Internet biedt prachtige nieuwe mogelijkheden en met 
één druk op de knop is kennis binnen handbereik. De 
wereld ligt letterlijk aan hun voeten. Niet alleen via een 
PC, laptop of tablet, maar ook met een smartphone. 
Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, WhatsApp, 
Skypen, (online) gamen, weblogs, fora, MusicalLy, etc.  
Het is allemaal ‘dagelijkse kost’. 
 
 
Deze moderne media heeft echter ook een keerzijde met eventuele gevaren die op de loer liggen: 
 

cyberpesten       cyberseks 
groepsdruk 

 fraude       beïnvloeding 
   oplichting 

grooming    sexting   etc. 
 
 
OBS Dick Bruna organiseert samen met de MR en OR een ouderavond over dit onderwerp, waarbij 
het kernwoord ‘bewustwording’ is. Je wordt meegenomen in een weg langs ervaringen, beelden en 
gegevens, waarbij je als ouder/verzorger aan het denken wordt gezet en je bewust wordt van de 
gevaren en de meerwaarde van de moderne media én je eigen aandeel daarin. 
 
 
De ouderavond is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen in alle groepen.  
Om de voorlichting over dit onderwerp zo compleet mogelijk te maken, worden ook de leerkrachten 
hierbij betrokken. Na de ouderavond zal er in de klassen ook aandacht besteed worden aan dit 
onderwerp in de vorm van workshops voor de kinderen in groep 5 t/m 8. 
Op deze manier krijgen we als ouders, leerkrachten en kinderen dezelfde informatie, afgestemd op 
de eigen rol en belevingswereld.  
 
 
Spreker  Lei Seuren 
Datum   28 maart (bij voldoende interesse een extra avond op 11 april) 
Tijd   19:30 – 21:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur), borrel na afloop 
Locatie   MFA Noord 
Inschrijven  Uitnodigingen worden binnenkort via Parnassys verstuurd, inschrijven verplicht 
 
 
Lei Seuren heeft 38 jaar ervaring bij de politie, waarvan 30 jaar als zedenrechercheur. Daarnaast geeft zijn 
adviesbureau al 14 jaar voorlichtingen op allerlei gebieden, waaronder de moderne media. De vraag om 
voorlichting rond dit thema werd steeds dringender. Vandaar dat hij met passie deze vraag is gaan 
beantwoorden in de vorm van voorlichtingsavonden en het geven van advies voor ouders, leerkrachten, 
betrokkenen en workshops voor de kinderen/jongeren.  


