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Bespreek met uw kind wat er in de WhatsApp gebeurt en relativeer het. Leer uw kind omgaan met
de beperkingen van online communica-
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andere op teamgenoten die het minder goed doen.
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hand, schakel dan de teambegeleider in. Vraag

Het is een ‘veilige’ kanaal: je ziet anderen niet en

Het gaat erom dat ze leert van wat ze gedaan heeft

speciaal voor jongeren van verschil-
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een volwassene toezicht houdt en waarvan het

pubers, maar als je ze niet ziet, is het nog veel

de grenzen van anderen moet respecteren. Alleen al

Informatie over en hulp bij internet-

daarom zal ze haar excuses moeten aanbieden bij haar

problemen. Je kunt ook de meldknop

teamgenoten, in een brief of een gesprek. Licht ook de

installeren.

teambegeleiders in dat dit speelt. Zij kunnen daar dan
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rekening mee houden.

Alles wat u moet weten over uw

hele team deel uitmaakt. Puberpraat en andere
ongein kan in een onofficiële teamchat. Teamleden kunnen zelf kiezen of ze daar in willen.

moeilijker.
Dat is dan ook het eerste wat u in een
gesprek met uw dochter moet uitzoeken.
Wat is er aan de hand?

privacy en die van uw kind.
www.veiligsportklimaat.nl
Samen werken aan een positief en
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veilig sportklimaat.

