
 

 

 
ICT versus veiligheid en cyberpesten 
Beste ouder(s); 
  
De laatste tijd groeit onder de schoolgaande jeugd het fenomeen van cyberpesten. Dat is een moderne 
vorm van pesten, namelijk via het internet of de GSM. Nog niet zo lang geleden kwam dit vooral in de 
secundaire school voor, maar steeds meer en meer worden ook kinderen uit de lagere school ermee 
geconfronteerd. Eigenlijk is het zo dat kinderen in contact kunnen komen met cyberpesten vanaf het 
moment dat ze effectief gebruik maken van ICT, zoals de computer of de GSM. Wij willen uw kind(eren) 
hiertegen beschermen, maar dat kunnen we niet alleen. We hebben daarvoor uw steun nodig. Om 
cyberpesten te voorkomen of te doen stoppen, werken wij, school en ouder(s), immers het best samen.  
 
Op school krijgen leerlingen regelmatig lessen over ICT. We zijn verplicht kinderen te leren op een 
veilige en verantwoorde manier met ICT om te gaan. Door ook thuis op een veilige en verantwoorde 
manier met ICT om te gaan helpt u ons een aardig eindje op weg om deze opdracht te realiseren. Het 
opzoeken van informatie op het internet, het aanmaken van een e-mailadres, het kiezen van een goed 
wachtwoord, … zijn slechts een paar voorbeelden van lesonderwerpen die op school aan bod komen.  
 
We bespreken met leerlingen ook wat cyberpesten is en hoe ze zich ertegen kunnen beschermen.  
Op school surfen leerlingen altijd onder toezicht van de leerkracht op het internet, maar wellicht gaat 
uw kind thuis ook al eens op de computer. Om hen dit op een veilige en verantwoorde manier te laten 
doen, geven wij u graag een set nuttige tips mee.  

- Tracht uw kind in zijn/haar eerste stappen op het internet te begeleiden en te volgen. 
- Blijf interesse tonen in de ICT-bezigheden en –vaardigheden van uw kind. Dat lukt het best 

indien er over het gebruik van internet en internet in het algemeen een positieve sfeer 
gecreëerd wordt en open kan gecommuniceerd worden. 

- De computer wordt het best in een gezamenlijke ruimte geplaatst. Kinderen gaan kritischer en 
veiliger om met internet als hun ouders een oogje in het zeil houden. 

- Het is aan te bevelen om met uw kinderen duidelijke afspraken te maken rond het gebruik van 
de computer, bijvoorbeeld over wat kan en niet kan of over wanneer en hoe lang ze op het 
internet mogen surfen. 

- Sociale media zoals Facebook, Instagram,… zijn kinderen niet vreemd. We raden aan om 
hierover met uw kinderen te praten. Heeft uw kind een profiel, dan is het belangrijk het wegwijs 
te maken in de veiligheidsinstellingen, het te helpen een goed wachtwoord te kiezen, …  

o Een goed wachtwoord is een niet voor de hand liggende combinatie van letters, cijfers 
én leestekens. 

o Wachtwoorden sla je het best niet op een computer op die door verschillende mensen 
wordt gebruikt. 

o Wachtwoorden zijn geheim en worden met niemand gedeeld (behalve met 
mama/papa). 

o Voeg geen vreemden aan je vriendenlijstje toe. 
o Bespreek welke informatie kan en welke het best niet gedeeld wordt. 
o Leer het hoe hij/zij contacten kan blokkeren. 
o Maak afspraken over het gebruik van een webcam. 
o Leer uw kind ‘netiquette’ bij, d.w.z. leer het op een gepaste manier omgaan en 

communiceren via het internet (en de GSM). Twee vuistregels om mee te geven aan 
kinderen zijn:  

 



 

 

Alle informatie die je in het gewone leven voor jezelf houdt, geef je niet prijs op het internet!  
Alles wat je niet in het ware leven recht in iemand zijn gezicht durft te zeggen, tik je ook niet op 
Facebook, Instagram, …  
 

- Heeft je kind een mailadres? Dit zijn nog enkele nuttige tips:  
o Je meldt je altijd af als je je mails geraadpleegd hebt. 
o Reageer niet op mails (en sms’jes) van mensen die je niet kent  
o Gebruik speciale software of de functies van je e-mailprogramma of internetbrowser 

om spam tegen te houden.  
 
We zijn ervan overtuigd dat met deze raadgevingen we al een flink stuk op weg zijn, maar beseffen ook 
dat het volledig uitroeien van wanpraktijken zoals cyberpesten helaas utopie is. Is uw kind slachtoffer 
van cyberpesten dan brengt u het best de school meteen op de hoogte. Wij zullen in de mate van het 
mogelijk zeker helpen ervoor te zorgen dat het cyberpesten stopt. We geven u deze tips voor thuis mee:  

- Als uw kind meldt dat het slachtoffer is van cyberpesten neem dan de tijd om naar uw kind te 
luisteren en probeer rustig te blijven. Neem het verhaal van je kind ernstig, maar durf ook 
relativeren. Internet- en GSM-communicatie komt soms harder over dan bedoeld.  

- Informeer naar mogelijke daders en stel vragen zoals:  
o Heb je je paswoord aan iemand gegeven? 
o Word je op school of in de jeugdbeweging ook gepest?  
o Is er onlangs iets ernstigs gebeurd?  
o Is er iemand jaloers op jou? 
o …  

- Stel je kind gerust en maak het duidelijk dat hij/zij niet de schuldige is. Vertel je kind dat 
zijn/haar ouders én de school hem/haar zullen helpen.  

- Op pestmails, pest-chats of pest-sms wordt het best niet gereageerd. Alleen door te negeren 
wordt de dader ontmoedigd.  

- Bewaar alle pestberichten. Wis geen sms’jes, maak prints van wat er op het computerscherm 
komt.  

- Bekijk samen met je kind hoe het zich beter kan beschermen. Verander desnoods van GSM-
nummer, e-mailadres of online gebruikersnaam. Blokkeer en weer bepaalde contactpersonen.  

- Cyberpesten is moeilijk te detecteren. Heel dikwijls durven kinderen er niet over te praten. Het 
gebeurt dus heel vaak dat noch ouders, noch de school ervan op de hoogte is. Als ouder kan je 
alert zijn op veranderende gedragssignalen zoals bijvoorbeeld niet meer naar school willen, niet 
meer op de computer willen, de computer voortdurend afzetten als je in de buurt komt, … .  

 
We hopen dat we met deze tips u een eindje op weg hebben gezet. Indien u hieromtrent nog vragen 
hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de leerkracht, de zorgcoördinator of de directeur. Wij 
zullen u graag te woord staan. 
 
U mag echter ook in de loop van dit schooljaar een enquête verwachten van de school in verband met 
cyberpesten. Bij het invullen van de enquête mogen omwille van de privacy geen namen van kinderen in 
de enquête worden opgenomen! Daarna zal er ook een klassikale enquête voorgelegd worden aan uw 
kind(eren) van het vierde, vijfde en het zesde leerjaar. Indien u niet toelaat dat uw kind(eren) deze 
enquête invullen, gelieve de naam en klas van uw kind(eren) mee te delen via 
geert.demeulenaere@gkok.be  
 
Met vriendelijke groeten 
 
Carine Tegethoff      Geert De Meulenaere 
Directeur Gemeenteschool Koksijde    ICT-coördinator/Preventieadviseur 


