Herinnering
Thema-avond Social Media & Gameverslaving
Donderdag 18 oktober 2018, locatie Maris College Bohemen
(Mgr. Nolenslaan 16, 2555 XZ Den Haag, gratis parkeren)

Inloop (via het schoolplein) vanaf 18.30 uur, start 19.00 uur.
Eindtijd 22.00 uur
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Onlangs heeft u een uitnodiging ontvangen voor de Thema-avond die de Ouderraad van het
Maris College op 18 oktober as. organiseert. Het onderwerp van de Thema-avond is
Social Media & Gameverslaving.
Social Media en gamen geven al snel enorme druk, zeker onder jongeren. De gevolgen van
overmatig gebruik van Social Media kunnen verstrekkend zijn: o.a. (psychische) vermoeidheid,
invloed op schoolprestaties en ruzie binnen het gezin. Door de anonimiteit kleven er ook
risico’s aan, zoals cyberpesten, intimidatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Bizarre
challenges brengen ongewild grote gevaren met zich mee. Los van de risico’s en gevaren die
het met zich meebrengt heeft het gebruik van Social Media ook vele voordelen. Ook die zullen
aan de orde komen tijdens deze avond.
Wij maken u erop attent dat aanmelden nog steeds mogelijk is. Naast het volgen van het
plenaire gedeelte kunt u zich in 2 workshops laten bijpraten door:
A. Roy Vathorst, social mediaspecialist, over gameverslaving of
B. Brenda de Wit, jongerenwerker basis- en middelbare scholen, over pesten, sexting en
weerbaarheid.
Aanmelden kan voor dinsdag 16 oktober via ouderraad@mariscollege.nl. Wilt u aangeven
met hoeveel personen u komt, de locatie en klas van uw kind én voor welke workshop u zich
wilt inschrijven?
Laat u informeren, stel vragen er speelt meer dan u denkt te weten!
Meld u aan via ouderraad@mariscollege.nl
Tot 18 oktober!! Ouderraad Maris College
Komt u zoveel mogelijk met de fiets of OV (lijn 3, 21, 23) i.v.m. bouwwerkzaamheden zijn er momenteel minder parkeerplekken in de
straat, of parkeren in de omgeving. N.B.: de avond is alleen bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s), niet voor leerlingen.

