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Beste ouder 
 
Af en toe worden we geconfronteerd met zeer expliciete naaktfoto’s van jongeren die circuleren op 
sociale media (Facebook, WhatsApp, enz.). Deze beelden worden aanvankelijk tussen twee jongeren 
gedeeld, maar uiteindelijk wordt het vertrouwen geschonden en werden de beelden doorgestuurd en 
zelfs online geplaatst.  
 
Om jongeren bewust te maken van de mogelijke gevolgen van het posten van dergelijke foto’s, vinden 
we het belangrijk dat er met hen hierover op een open manier gesproken wordt. Ook als ouder kan u 
hierbij helpen. 
 
Wat kan u als ouder doen? 
 

 Moedig uw zoon of dochter aan om goed na te denken voor hij of zij iets post. Wie kan deze 
post zien?  
 

 Drie gulden regels moeten hen helpen nadenken voor ze iets online zetten: 

 Alles wat op het internet staat, kan op een gegeven moment openbaar worden en 

voor heel andere dingen worden gebruikt. 

 Eenmaal iets op het internet staat, kan het daar voor altijd blijven: 'Eenmaal op het 

internet, altijd op het internet!' 

 Elke inhoud die je op een profiel zet, zelfs privé, kan door iedereen worden gezien, 

omdat ze altijd kan worden gedeeld, gekopieerd en zo verspreid. 

 Maak uw zoon of dochter er bewust van dat foto's en video’s ook kunnen genomen worden 

zonder goedkeuring en medeweten. Als twee mensen aan het chatten zijn met een webcam 

en een van de twee registreert alles, zonder dit te zeggen, dan weet de andere niet dat er een 

video is opgenomen. Deze video's zijn dan in een digitaal formaat en kunnen naar 

goeddunken verspreid en gebruikt worden.  

 
Hoe reageert u als ouder best als blijkt dat er foto’s verspreid worden? 

 

 Zorg ervoor dat u als ouder open staat voor het verhaal van uw zoon/dochter. Het is 

inderdaad niet altijd gemakkelijk om over seksuele onderwerpen te praten. In dergelijke 

gevallen is het aangewezen om kalm te blijven en uw kind te steunen. Zijn/haar verhaal 

vertellen vraagt namelijk veel moed.  

 Als ouder kan u eveneens een rol spelen in het verwijderen en dus verhinderen van verdere 
verspreiding van dergelijke berichten.  
 

 Wanneer een bericht moeilijk te verwijderen is, neem dan contact op met de lokale politie of 

met Child Focus.  

 Pas samen met uw zoon of dochter de privacy-instellingen aan van de sociale netwerksite. 
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 Indien er klasgenoten of medeleerlingen betrokken zijn bij het incident, kan u best de school 

op de hoogte brengen. 

 
Indien uzelf of uw zoon/dochter meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u terecht op de website 
van Childfocus,  http://www.childfocus.be/nl/preventie/clicksafe-veilig-internetten of 
www.veiligonline.be of http://www.onuitwisbaar.nu 
 
Indien u of uw zoon/dochter nog vragen hebt, kunt u ook contact opnemen met de CLB-
contactpersoon van de school. 
 
Met vriendelijke groeten 
VCLB Deinze 
 
 
MAANDKALENDER 
  
Dinsdag 18.04  Verkeerskennistest Politie Deinze-Zulte voor 5BH, 5BWM, 5BT, 5AT, 5EIT en 

5BA 
  Bedrijfsbezoek ‘Unilin insulation’ voor 6BHK (voormiddag) 
  Opleiding ‘Zonnepanelen’ voor 6EIT 
  ‘Stressfactor live’ voor alle leerlingen (namiddag) 
Donderdag 20.04  verkeerskennistest Politie Deinze-Zulte voor 5BRB, 5EE, 5EM, 5IW en 

5BHK 
  Opleiding ‘Didactische pick and place’ voor 7SB 
Vrijdag 21.04  Uitstap Londen voor alle 4

de
 jaren 

Maandag 24.04  Opleiding ‘Veilig werken op hoogte 2’ voor 5BRB (volledige dag) 
  Infoles ‘School is out’ voor 7BAE en 7BCW (voormiddag) 
  Infoles ‘Building the future’ voor 7BRB, 7BIH en 6BT (volledige dag) 
Dinsdag 25.04  Opleiding ‘Veilig werken op hoogte 2’ voor 5BT (voormiddag) 
  Infoles ‘School is out’ voor 7BIH (voormiddag) 
  Bedrijfsbezoek ‘Unilin insulation’ voor 6BT (namiddag) 
  Opleiding ‘Zonnepanelen’ voor 6EIT (vervolg) 
Woensdag 26.04  Infoles ‘School is out’ voor 7BRB 
  Strafstudie 
Donderdag 27.04  Opleiding ‘Veilig werken op hoogte 2’ voor 5BH (volledige dag) 
  Medisch onderzoek voor 3BT, 3ET en 3MT (namiddag) 

 

Open Dag 
Zaterdag 6 mei voor kandidaat-leerlingen 

Zondag 7 mei  
Iedereen welkom! 
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