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Freinetschool Triangel organiseert een infoavond “Onze kinderen veilig online”,
donderdag 11 oktober, Kleine Steenweg 33, Booischot

FREINETSCHOOL TRIANGEL ORGANISEERT INFOAVOND
OVER VEILIG INTERNET
Freinetschool Triangel organiseert donderdag 11 oktober de infoavond ‘Onze
kinderen veilig online’. “Met deze infoavond willen we ouders informeren over
de problemen die kinderen op het internet kunnen tegenkomen alsook
aantonen hoe je deze kan voorkomen”, zegt Patrick Leunens, coördinator van
Freinetschool Triangel. De infoavond wordt georganiseerd i.s.m. Child Focus
en de Gezinsbond. Iedereen is welkom. Donderdag 11 oktober om 20u,
Freinetschool Triangel, Kleine Steenweg 33, Booischot.
Kinderen doen op steeds jongere leeftijd beroep op het internet. Niet alleen om te
‘gamen’ of te ‘chatten’, ook de school vraagt hen steeds vaker via het internet
informatie op te zoeken voor een onderzoek of project. “Het internet biedt dan ook tal
van mogelijkheden. En dit zal alleen nog maar toenemen. Wij willen dat onze
kinderen en hun ouders op een positieve manier leren omgaan met dit wonderlijke
medium. Daarom organiseren we deze infoavond”, zegt coördinator Patrick Leunens.
Mevrouw Nel Broothaerts van Child Focus geeft tijdens de infoavond de nodige
uitleg. “Via een multimediapresentatie laten we zien hoe kinderen en jongeren
omgaan met internet. We leggen uit wat ze zo fantastisch vinden aan surfen,
‘gamen’, ‘chatten’, netwerken, … Op een eenvoudige manier komen een aantal
technische aspecten aan bod. Maar de nadruk ligt vooral op de opvoeding. Hoe
kunnen ouders hun kinderen begeleiden en ondersteunen in hun internetgebruik?”,
zegt Nel Broothaerts.
De ouders krijgen concrete opvoedingstips per onderdeel, maar ook algemene tips.
“We laten bijvoorbeeld zien hoe je een goed e-mailadres kan aanmaken en een chat
of profiel veilig kan instellen. Er zijn ook filmpjes over situaties thuis, bijvoorbeeld
over het bezoek aan ongeschikte sites en over het doorgeven van persoonlijke
informatie.”
Tijdens de uitleg is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Leunens,
coördinator Freinetschool Triangel, tel: 015 22 16 30
Freinetschool Triangel is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.000 leerlingen, 5000
cursisten avondonderwijs en 36 instellingen is een van de grootste scholengroepen van het land. De groep
verenigt de scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De
algemeen directeur van Scholengroep 5 is Linda Van Achter.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
- de nieuwe benaming voor het vroegere
Gemeenschapsonderwijs - streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

