Ou der com i t é Ber gom
Beste ouders,
Momio, Musically, Instagram, Facebook, Snapchat,…
allemaal sociale mediakanalen die erg populair zijn bij
kinderen. Ze swipen voor ze kunnen stappen.

Voor veel ouders is het begeleiden van het mediagebruik
van hun kinderen een uitdaging. Sommige ouders laten hun
kinderen vrij de online wereld ontdekken en stellen weinig
grenzen. Anderen maken strikte afspraken over wat kan en
wat niet.
Kinderen willen in 2017 door de toenemende
mediamogelijkheden altijd verbonden zijn met hun vrienden
en contacten. Voor hen, en ook voor vele ouders, zijn deze
virtuele contacten namelijk even echt als een gesprek in de
zetel.

Sociale media verbieden is dus geen optie. Daarentegen
moeten we onze kinderen zo goed als we kunnen
begeleiden, zowel in hun eerste zoekende pasjes online, als
wanneer ze dan toch al die “veilige” grens van 13 jaar zijn
gepasseerd, want dan stoppen de uitdagingen niet,
integendeel!

Dus wat doe je als jouw kind straks zo’n account aanmaakt (of al heeft)?
Hiervoor willen we graag alle ouders oproepen en bijstaan om dringend zélf wat
mediawijzer te worden.
Mediawijsheid bijbrengen is niet per se de taak is van de school. Kinderen maken
vooral thuis het meeste gebruik van media. Daarom is het superbelangrijk dat
wij ouders onze kinderen helpen om op te groeien tot kritische online gebruikers.
Durf vooral te kijken naar wat je kinderen doen. Ga een open gesprek aan over wat
ze leuk vinden en waar ze schrik van hebben. Kinderen denken al vaak dat ze enkel
gewaardeerd worden als ze veel likes krijgen. Praat met je kind over deze like-cultuur
en leer hen dat dit niet het enige is dat telt.
Daarnaast is het voor kinderen ook niet altijd duidelijk wat de draagkracht van hun
woorden is. Een geschreven boodschap komt altijd harder, en minder genuanceerd
over. Cyberpesten gebeurt dan wel online, maar ook op de speelplaats zeggen
kinderen soms gemene dingen tegen elkaar. Ook in de offline wereld moet je kind
sowieso leren voor zichzelf op te komen. En moeten we ze opvoeden met duidelijke
grenzen over wat kan en wat mag.
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Leer hen wat respect is en wat wel en niet past online, in plaats van ze af te
schermen van wat leeft in hun wereld. We moeten meer aandacht besteden aan
sociale media als een bron van plezier, warme vriendschappen en om kennis te delen.
Een plaats waar respect is voor elkaar en waar vrienden samen leren, spelen en
groeien.
Ga met hen aan de slag rond privacy instellingen en de technische dingen rond hun
account, en vul samen met hen hun profiel in, zo kan je bijsturen waar nodig. Wijs je
kind op de voordelen én de risico's van het gebruik van sociale netwerken.
Ga met je tiener in gesprek en maak het bewust van het openbare karakter van het
internet, een handige vuistregel is: Je doet online niet wat je in het echte leven ook
nooit zou doen.
Leer je kind om niet te veel persoonlijke informatie te delen. Dit is vooral belangrijk voor
jonge tieners en kinderen, die vaak de neiging hebben te veel te delen. Stimuleer de
kritische geest al op jonge leeftijd, zodat ze zich de juiste vragen stellen wanneer ze via
deze platformen met anderen communiceren. ‘Ken ik deze persoon?’ ‘Vind ik het ok dat
deze vriend weet waar ik uithang na school?’ ‘Waarom heeft deze website mijn
gegevens nodig?’
Met deze brief geven we je alvast enkele tips om samen met je kind op een veiligere
manier internet te gebruiken. Top tip? Durf je te begeven in de leefwereld van je
kinderen en ontdek samen het positieve van “sociale media”.
In samenwerking met de school zullen we de kinderen ook een interactieve
tentoonstelling aanbieden die hen helpt nadenken en overleggen over het gebruik
van deze nieuwe media.
Zelf meer weten? Dan kan je dit laten weten aan de school. Bij voldoende interesse
organiseren we een uitgebreide infoavond, dan kunnen wij je misschien helpen om
“mediawijzer” te worden.
Het oudercomité

