Datum

11 januari 2017

Onderwerp

Kijkgedrag leerlingen

Geachte
Datum ouder(s)/verzorger(s)
Door middel van deze brief willen wij u op de hoogte brengen van signalen die wij ontvangen over pornografie. Er
blijken leerlingen te zijn die (onderweg) porno kijken.
Op deze wijze komen leerlingen in aanraking met seksualiteit, zoals de Heere het niet heeft bedoeld. Porno bevuilt
het Bijbelse beeld op seksualiteit. Tevens bevuilt het daarmee ook de hersenen, die deze beelden verwerken en
opslaan. Hoewel het past bij de leeftijd om steeds meer te willen ontdekken over seksualiteit, is porno absoluut de
verkeerde bron.
We gaan er vanuit dat u het thema seksualiteit regelmatig bespreekt met uw kinderen. Als school behandelen we
ook op diverse manieren dit thema. Het spreekt echter voor zich dat hetgeen u thuis bespreekt met uw kind een
andere invloed heeft op zijn/haar leven, dan hetgeen op school besproken wordt.
Bovenstaande neemt niet weg dat er toch door veel leerlingen porno wordt gekeken. Als school hebben we onze
zorg gedeeld met het ouderplatform. Het ouderplatform gaat op zoek naar informatie en handvatten om dit
onderwerp bespreekbaar te maken. Via de klassenouders zult u deze informatie krijgen (indien u hier toestemming
voor heeft gegeven).
Uiteraard hopen we dat uw kind zich hier niet mee bezig houdt. Overigens geldt dan nog steeds dat het goed is om
dit thema bespreekbaar te maken en te houden. Mogelijk houdt uw zoon/dochter zich hier toch mee bezig, ondanks
alle inspanningen die u levert. Laten we daarom bovenal onze kinderen voortdurend aan de Heere opdragen in het
gebed.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. We wensen u veel wijsheid toe om dit thema met uw kind
te bespreken.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, stelt u die dan gerust.
Met vriendelijke groet,
R. Okken
M. de Olde
L. van der Zwan
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