Voorbeeldbrieven naar ouders
Hieronder vindt u een drietal voorbeeldbrieven die gebruikt kunnen worden voor de
communicatie naar ouders.

Vb1. Ouderbrief ernstig incident tussen leerlingen
Aan: de ouders/verzorgers van de leerlingen van…..
Betreft: incident tussen leerlingen
Geachte ouders/verzorgers,
Mogelijk heeft u via uw zoon of dochter al vernomen dat er een vervelend incident heeft
plaatsgevonden tussen leerlingen van onze school. We willen u informeren over de acties die we
als school ondernemen.
Er heeft grensoverschrijdend gedrag plaatsgevonden door twee leerlingen bij één andere
leerling. De schoolleiding neemt dit hoog op. We hebben de politie ingeschakeld en de betrokken
jongeren zijn geschorst.
Dit is in alle klassen met de leerlingen besproken. We hebben aan al onze leerlingen gevraagd
om de leerling die dit is overkomen met rust te laten.
We betreuren het dat deze gebeurtenissen op onze school plaatsgevonden hebben. We gaan
actief stappen zetten om zowel rond de betrokkenen als in het algemeen de veiligheid in school
te vergroten.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen
met één van de ondergetekenden. We hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groet,

Directie en evt. bestuur
En contactgegevens

Stichting School & Veiligheid, Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht
Telefoon: 030 285 66 16 (schooldagen van 9.00 – 16.00)
E-mail: helpdesk@schoolenveiligheid.nl website: www.schoolenveiligheid.nl

Vb2. Ouderbrief verspreiding foto/film
Betreft: verspreiding foto/film
Geachte ouders/verzorgers,
Wellicht heeft u via uw zoon/dochter vernomen dat zich een vervelend incident heeft voorgedaan
op onze school. We willen u graag informeren over de acties die wij als school hebben uitgezet.
Van een van onze leerlingen is een, in de privésfeer opgenomen seksueel getinte foto/film
verspreidt via de sociale media. Dit is erg vervelend voor de betrokken leerling en haar ouders.
In deze situatie is iedereen gebaat met terughoudendheid en we verzoeken u met uw kind te
praten over het belang van het respecteren van privacy. Het is erg belangrijk dat deze foto niet
verder wordt verspreid, niet in de laatste plaats omdat het hier gaat om een strafbaar feit (dit valt
onder de wet kinderporno). We hebben dan ook, in samenspraak met de ouders, de politie
ingeschakeld.
In de mentorlessen wordt momenteel aandacht besteed aan digitale media en pesten en wordt
ook aan leerlingen duidelijk gemaakt wat de wet op dit gebied voorschrijft.
In het belang van alle betrokkenen en het klimaat op school, zetten we ons in om deze zaak met
de uiterste zorgvuldigheid voor alle betrokkenen op te lossen. Indien daartoe aanleiding is, zult u
verder geïnformeerd worden.
Mocht u naar aanleiding van dit incident vragen hebben en/of graag informatie met ons willen
delen, dan kunt u terecht bij de mentor van uw kind.
Met vriendelijke groet,

De schoolleiding

Stichting School & Veiligheid, Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht
Telefoon: 030 285 66 16 (schooldagen van 9.00 – 16.00)
E-mail: helpdesk@schoolenveiligheid.nl website: www.schoolenveiligheid.nl

Vb3. Ouderbrief verwijzing hulpinstanties
Geachte ouders/verzorgers,
Indien u het op prijs stelt om in deze periode extra ondersteuning te krijgen voor uzelf of uw kind,
of indien u vragen heeft over het gedrag van uw kind, kunt u contact opnemen met een van de
volgende instanties:
Jeugdgezondheidszorg, GGD; tel. ………
Voor vragen en twijfels over de ontwikkeling van uw kind en voor overleg of verdere hulp
gewenst is, kunt u contact opnemen met de jeugdarts/sociaal verpleegkundige van de school. De
GGD is op werkdagen geopend van 8.30 – 17.00 uur
Bestaand netwerk van lokale professionals (zoals het wijkteam)
Voor ……….
Dagelijks bereikbaar tussen 8.30 – 17.00 uur
Daarnaast 24 uurs bereikbaarheidsdienst; tel. ………
Maatschappelijk Werk, tel: ……….
Dagelijks spreekuur van 9.00 tot 10.00 uur
Deze instelling biedt hulp bij een breed scala aan sociaal maatschappelijke problemen, maar ook
bij klachten op het psychosociale vlak. Buiten kantoortijden is het Maatschappelijke Werk
bereikbaar via hun Crisisdienst: tel. ……….
Uiteraard kunt u ook overleggen met uw huisarts.
Met vriendelijke groet,

De schoolleiding

Stichting School & Veiligheid, Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht
Telefoon: 030 285 66 16 (schooldagen van 9.00 – 16.00)
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