Aan de ouders/verzorgers van leerlingen klas 3

Hoorn, 21 september 2020
Betreft: voorlichting sexting en start CKV-project
Geachte ouders/verzorgers,
Steeds vaker zien we items in de media die te maken hebben met sexting. Het verzenden en
ontvangen van seksueel getinte foto’s. De foto’s en filmpjes die in vertrouwen verstuurd zijn,
worden vaak doorgestuurd via mobiele telefoons en verspreid via internet. De gevolgen van het
verspreiden van de foto’s worden door jongeren vaak niet overzien en kunnen ernstig zijn.
Als school vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen begrijpen wat de gevolgen kunnen zijn
enerzijds voor zichzelf en anderzijds voor het slachtoffer. Daarom hebben wij Stichting Netwerk
uitgenodigd om een voorlichting over sexting te geven. De voorlichting wordt zoveel mogelijk
gegeven binnen de reguliere lestijden volgens onderstaand schema:

Maandag 5 oktober

Dinsdag 6 oktober

Woensdag 7 oktober

Donderdag 8 oktober

9.10 - 10.40
Pauze
11.00 - 12.30
Pauze
13.45 - 15.15
9.10 - 10.40
Pauze
11.00 - 12.30
Pauze
13.45 - 14.45
9.10 - 10.40
Pauze
11.00 - 12.30
11.00 - 12.30
12.30 - 13.15
Pauze
13.15 - 14.00

M3A
K3D
B3B
B3A
K3A
Alle klassen CKV brainstorm
M3B
K3B
K3E
K3C, let op vervolg na de
pauze
K3C

De voorlichting over sexting vindt plaats in lokaal 217.
Aansluitend aan de laatste voorlichting per dag is er een inloopspreekuur waarbij telkens één van
onze ondersteuningscoördinatoren, mevr. Wildoer of mevr. Laan, beschikbaar is voor vragen of het
bieden van nazorg.
Naast de sexting voorlichting ziet u op dinsdag 6 oktober een ingelaste les ‘brainstorm’ staan voor
alle klassen. Dit is de start les voor de CKV- projectweek die in november plaats zal vinden.
Uitgebreide informatie over die week volgt later. De les zal niet in het roosterprogramma Zermelo te

zien zijn maar is wel voor alle leerlingen verplicht. De indeling van de ateliers en het lokaal waar de
betreffende les plaatsvindt, wordt bij de personeelskamer opgehangen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog dringende vragen heeft, of zorgen
omtrent uw zoon/dochter vooraf, kunt u mij mailen op onderstaand adres.

Met vriendelijke groet,

Mevr. S. Broere
Teamleider leerjaar 3
s.broere@atlascollege.nl

