
Beste ouder en verzorger,

De digitalisering gaat zo snel dat er weinig tijd is om na te denken over het  
effect hiervan op ons leven en de samenleving. Dat betekent dat er bewust  
aandacht moet worden geschonken aan het leren denken over veilig handelen 
op internet, wat te doen als er zich een vervelende situatie voordoet en hoe 
(online) meningen van invloed kunnen zijn.

Daarom gaan we de komende periode met de klas aan de slag met de lessen-
reeks Mijn Cyberrijbewijs. Dit is een initiatief van het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid om de digitale weerbaarheid van kinderen te vergroten en het online 
slachtoffer-, en daderschap te verlagen.

Aan de hand van de onderwerpen: online hate speech, online fraude, doxing, 
hacking en sexting gaan we  met elkaar in gesprek. De kinderen  leven zich in in 
verschillende perspectieven en leren wat je kunt doen om onveilige situaties te 
voorkomen en hoe te handelen wanneer zich een vervelende situatie voordoet. 

Mogelijk heeft u zelf al eens gesproken met uw kind(eren) over online veiligheid. 
Of heeft u de wens om dit te doen. Met bijgevoegde praatplaat kunt u samen 
met uw kind(eren) het gesprek starten over veilig internetten. De praatplaat is 
voorzien van de onderwerpen die in de lessenreeks aan bod komen en bevat 
eenvoudige vragen om het gesprek te starten en voort te zetten. 

Door samen te praten over online gedrag, zowel op school als thuis, vergroten 
we de digitale weerbaarheid van de kinderen. Wij raden u aan om thuis het  
gesprek aan te gaan met de praatplaat.

Voor meer informatie en het bekijken van het lesmateriaal verwijzen we u naar 
https://mijncyberrijbewijs.nl. Ook vind u daar een overzicht van hulporganisaties.

Met vriendelijke groet,

Een lessenreeks over digitale 
weerbaarheid voor

groep 7 en 8
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