-------------------------------------Bulletin voor ouders van leerlingen van Melanchthon Business School – mei 2014

-------------------------------------Onderwerp:

Mediawijsheid.
Hoe om te gaan met de nieuwe ontwikkelingen sociale/digitale media?

Beste ouders/verzorgers,
Eens in de zo veel tijd vragen we uw medewerking en alertheid bij het begeleiden van onze kinderen in
de maatschappij, met name op digitaal gebied.
Wederom blijkt momenteel dat onze jongeren niet altijd goed omgaan met nieuwe ontwikkelingen op
dat vlak. En wederom blijkt dat wij als ouderen maar al te gauw achter die ontwikkelingen aanlopen.
Het kwaad is soms al geschied voordat we weten dat er weer iets nieuws op de markt is. Vandaar ons
signaal naar u toe.
Wat er momenteel speelt?
Als alternatief op What's App en Facebook maken steeds meer leerlingen gebruik van Instagram. Kort
samengevat is dat een fotoprogramma, waarmee je al jouw met je smartphone gemaakte foto's kunt
bewerken en delen met anderen.
Na de selfie lijkt het een hype om meer dan ooit foto's te maken van jezelf of van anderen, deze 'aan te
passen' en weer door te sturen. Gevolg: veel leuke nieuwe mogelijkheden voor interactie, maar ook
nieuwe vormen van pesten of beschadigen. Het probleem op dit moment is bovendien dat een deel
van de jongere leerlingen niet lijkt te beseffen wat ze al dan niet kunnen sturen of doorsturen en dat
hun foto's gemakkelijk in verkeerde handen kunnen vallen met alle gevolgen van dien. Instagram blijkt
trouwens ook niet geschikt voor al te jonge kinderen..... Zie de uitleg op de website van Instagram.
Als schoolleiding zullen we u de voorbeelden van het verkeerd omgaan met de sociale media en van
het misbruik van het aanvankelijk spontaan geplaatste fotomateriaal besparen. Nogmaals, een aantal
leerlingen blijkt nogal naïef en impulsief met het nieuwe fenomeen om te gaan.....
We vragen u dan ook met nadruk om met uw kind over dit soort zaken te spreken. Dat u weet wat er
speelt. Natuurlijk doen ook wij dat met uw zoon of dochter. Samen optrekken blijkt noodzakelijk. Een
'anonieme' tip van ouder en/of leerling is ook van harte welkom en kan veel ellende voorkomen......
Dat is al enkele keren gebleken. Wij stellen dit zeer op prijs en hopen dat u dit in de toekomst ook blijft
doen.
Als school kennen wij een protocol voor het gebruik van social media. In het kort komt het er op neer
dat alle waarden en normen die we in de dagelijkse praktijk kennen ook toepassen bij het gebruik van
sociale media.
In de voor iedereen zichtbare wereld is sociale controle echter duidelijker aanwezig..... Bovendien vindt
wereldwijde verspreiding van een vergissing binnen enkele seconden plaats en is herstel nauwelijks
mogelijk..... Voor alle duidelijkheid: doorsturen van 'foute content' is strafbaar.

Oftewel: wat leven we in een mooie tijd met gigantische mogelijkheden om met kennis en anderen om
te gaan en om te communiceren! De verkeersregels doen er echter meer dan ooit toe, of het nu om
Twitter, Facebook, Snapchat, What's App of Instagram gaat.
Laten we er samen voor zorgen dat onze kinderen weten hoe ze zich op de digitale snelweg dienen te
gedragen of hoe ze deze oversteken....
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