Onderwerp:
Weerbaarheid en mediawijheid dag LEV2Be
Beste ouders van groep 7-8,
Alle kinderen van groepen 5-6-7-8 hebben de jaarlijkse verplichte digitale anonieme
vragenlijst over sociale veiligheid ingevuld. Het rapport liet maar een onvoldoende criterium
zien: Op school wordt ervoor gezorgd, dat ik niet word gepest via whatsapp en andere
socialmedia , e-mail en/of Internet. De leerlingen scoren voor dit criterium samen gemiddeld
2,92 op een schaal van 1 tot 4, waarbij de 3 als voldoende is aangemerkt. Wij willen als
school graag de leerlingen bewust maken en leren hoe je wijs kunt omgaan met nieuwe
media. U als ouder heeft in dat leren mediawijs worden een heel belangrijke rol.
Vandaar dat wij mediawijsheid in groep 7-8 onder de aandacht brengen in de klas en ook
voor de ouders van De Vleugel een thema-ouderavond over mediawijsheid organiseren.
Op donderdag 13-12-2018 zullen trainers van Chris en Voorkom! een hele dag in overleg
met leerkracht Tineke een scholing verzorgen aan groep rood. De training heeft de naam
LEV2Be
Tijdens deze weerbaarheidstraining staat centraal dat ieder mens uniek is. Kinderen en
jongeren hebben vaak het verlangen om op een ander te lijken. Sommige jongeren voelen
zich onzeker, hebben een ongezond zelfbeeld of denken dat zij niet goed genoeg zijn.
LEV2Be laat jongeren ontdekken hoe waardevol zij zijn. Hierdoor leren zij op een goede
manier met zichzelf en met anderen om te gaan.
LEV2Be is een interactieve training, waarin jongeren ervaringsgewijs leren. Hierdoor worden
zij gestimuleerd om een eigen mening te ontwikkelen en op basis daarvan goede keuzes te
maken. Thema’s die in het programma worden behandeld zijn: zelfbeeld, ambitie,
vriendschap en omgaan met social media en internet.
Wij nodigen u van harte uit voor de LEV-ouderavond waarin u informatie krijgt over LEV2Be,
het puberbrein en het weerbaar maken van uw kind. U krijgt informatie over LEV2Be en
zicht op uw rol als opvoeder in deze belangrijke leeftijdsfase. Uit onderzoek is namelijk
gebleken dat ouders de grootste invloed hebben op het weerbaar maken van hun kind.
Deze avond voor alle ouders vindt plaats op donderdag 24 januari 2019 vanaf 19.15 uur op
school in de klas van uw kind.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Wij hopen u te ontmoeten op de LEV! ouderavond!
Met vriendelijke groet, Tineke de Haan, Doreen Rambags.

