
 

 

Datum 20 september 2022 
Onderwerp Thema-avond 
  

Behandeld door Machteld van der Wal 
E-mail  info@pleinjoure.nl 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Social media kanalen zijn niet meer weg te denken uit het leven van onze kinderen. 

Naast fysieke sociale contacten zal het sociale netwerk van uw kind alleen maar groeien. 

Maar liefst 96% van alle kinderen vanaf 12 jaar is actief op sociale media, de kans is 

groot dat ook uw kind actief is op een social media account (denk aan Tiktok, Instagram 

en/of Snapchat). Deze kanalen zorgen voor veel nieuwe kansen, maar ook voor gevaren. 

 

Voor u als ouder brengt deze onlinewereld nieuwe opvoedkundige taken met zich mee; 

namelijk uw kind bewust maken van de risico’s, signaleren wanneer het misgaat en ze te 

begeleiden wanneer zij te maken krijgen met een nare ervaring zoals bijvoorbeeld online 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

 

In samenwerking met de GGD, Jongerenwerk en Fier Fryslân organiseren wij over dit 

onderwerp de thema-avond “Sexy & safe” op: 

 

 

Datum: maandag 10 oktober 

Tijd:  19.30 tot 21.00 uur  

Locatie: kantine van Plein Joure  

 

 

Tijdens deze interactieve ouderavond wordt u als ouder geïnformeerd over: 

• de leuke en minder leuke kanten van social media; 

• de online belevingswereld van uw kind; 

• de seksuele ontwikkeling/puberteit en wat dit doet met de keuzes die uw kind 

online maakt; 

• hoe meer zicht te krijgen op het sociale netwerk van uw kind en hoe u uw kind 

hierin kan begeleiden; 

• hoe te handelen wanneer uw kind te maken krijgt met sexting, sextortion en 

grooming; 

• hoe in gesprek met uw kind te gaan bij een vermoeden van online 

grensoverschrijdend gedrag. 

Daarnaast is er ruimte om met de andere ouders ervaringen uit te wisselen.  

Voor meer informatie over Sexy & Safe, check de website www.sexyensafe.nl.  

 

Omdat we graag willen weten hoeveel ouders we deze avond kunnen verwachten, kunt u 

zich via deze link tot en met 3 oktober aanmelden. 

 

 

 

 

 

Plein Joure 
 
Pasteurweg 1 & 3 
8503 AB Joure 
T (0513) 482 166 
 
Postbus 592 
8440 AN Heerenveen 
 
Postbus 242 
8440 AE Heerenveen 
 
www.pleinjoure.nl 

http://www.sexyensafe.nl/
https://www.pleinjoure.nl/aanmelden-thema-avond-10-oktober-2022/


 

 

Als laatste informeer ik u nog over het volgende. 

Op 8 en 13 september vonden voor de ouders van de klassen 2, 3 en 4 de 

kennismakings- en informatieavond plaats. We waren erg blij met de opkomst, maar 

misschien kon u er deze avond niet bij zijn. Daarom vindt u op onze website de 

presentaties van deze avonden: Downloads - Plein Joure. Dan kunt u de informatie nog 

eens nalezen.  

 

Ik hoop u op maandag 10 oktober op onze thema-avond te mogen begroeten, vanaf 

19.15 uur staat de koffie/thee voor u klaar!  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Alinka Spijkers 

Directeur Plein Joure 

https://www.pleinjoure.nl/downloads/

