
 

Uitnodiging: Actieweek Online Veiligheid 
 

Geachte heer/mevrouw,  

Hierbij nodigt Helpwanted.nl uw school uit om mee te doen aan de Actieweek Online Veiligheid.  

In de laatste week van november organiseert Helpwanted.nl, een hulplijn voor kinderen en jongeren 

die met online seksueel misbruik te maken hebben, een actieweek om Amsterdamse jongeren en 

hun ouders voor te lichten over online veiligheid. Door middel van film, interactief theater en 

discussie behandelen we onderwerpen als sexting, grooming en mediaopvoeding. Met gevoel voor 

humor maken de acteurs deze lastige onderwerpen bespreekbaar. Tijdens de voorstelling krijgen 

jongeren de mogelijkheid om over deze onderwerpen in discussie te gaan met professionals, 

ervaringsdeskundigen en elkaar. Daarnaast zal er een ouderavond georganiseerd worden.     

Het interactieve theater zal gespeeld worden door Theatergroep Playback.  

Er zullen 6 voorstellingen verspreid over 3 dagen voor scholieren gespeeld worden en er zal 1 

ouderavond plaatsvinden.  

Hieronder leest u meer over het programma en hoe u uw school kunt aanmelden.  

Doelgroep 

Klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs en ouders van alle jongeren.  

Programma 

Datum  Locatie Programma  

27 november 2017  Pakhuis de Zwijger  10:00-12:00: Voorstelling scholieren 
13:00-15:00: Voorstelling scholieren  
19:30-21:30: Ouderavond   

28 november 2017  Podium Mozaïek 10:00-12:00: Voorstelling scholieren 
13:00-15:00: Voorstelling scholieren 

29 november 2017 Podium Mozaïek 10:00-12:00: Voorstelling scholieren  
13:00-15:00: Voorstelling scholieren  

 
* Begeleiding van en naar het evenement zal door de school zelf geregeld moeten worden.  
  
** Voor de voorstellingen voor scholieren hanteren wij een maximum van 125 leerlingen per 
voorstelling. Bij de ouderavond is een hoger aantal deelnemers geen probleem.   
 

 

 

http://www.tgplayback.nl/


 
 

Doelstellingen  

De doelstellingen van het evenement zijn :  

 Kennis en bewustzijn vergroten onder Amsterdamse scholieren en hun ouders over online 

veiligheid en online seksueel misbruik; 

 Jongeren handvatten bieden om beter beschermd het internet op te gaan; 

 Ouders handvatten bieden om met hun kinderen te praten over online veiligheid;  

 Jongeren en ouders met elkaar en met professionals in gesprek laten gaan over online 

veiligheid.  

 

Aanmelden  

Het evenement wordt gefinancierd door de Gemeente Amsterdam en Stichting Boshuysen. Daarom 

kunnen wij het programma kosteloos aanbieden aan scholen in Amsterdam. U kunt uw school 

aanmelden voor zowel het jongerenprogramma als de ouderavond of beide.  

Plekken worden in volgorde van binnenkomst toegekend. Voor vragen kunt u contact opnemen met 

Talinay Strehl via t.strehl@eokm.nl of 020-2615232.  

Aanmelden kan tot 26 september door een email te sturen naar helpwanted@helpwanted.nl met 

onderstaande informatie.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam school:  

Welke klassen:  

Hoeveel leerlingen: 

Hoeveel ouders (als u zich voor de ouderavond aanmeldt):  

Contactpersoon op de school:  

Voorkeur dag en tijd: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wij kijken er naar uit om u en uw leerlingen in november te mogen verwelkomen tijdens de 

Actieweek Online Veiligheid.    

Met vriendelijke groet,  

Talinay Strehl  
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