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ilemma! De ouderraad van een basisschool vraagt me
om hulp. Vorige week blijkt een jong kind [groep 6]
harde porno te hebben gekeken op de schoolcomputers. Commotie thuis en commotie op school. De moeder is
met de directeur gaan praten. Zijn reactie was lauw: “Dat kan
gebeuren.” En: “De wereld is veranderd.” En: “We kunnen niet
altijd naast de computers zitten.” Maar ook: “Daar leren de
kinderen van.” De ouderraad twijfelt. Aan de ene kant trekt de
moeder aan het touw, aan de andere kant de schooldirecteur.
Wie heeft gelijk? En waar blijven de leerlingen in deze discussie.
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Horizontaal
1. voortreffelijk; 7. iemand die graag plaagt; 12. rustplaats; 13. voetbalstadion van Ajax; 14. haarkrul; 15.
middelbaar onderwijs (afk.); 17. zwemvogel; 19. dorp in Limburg; 21. toilet; 22. afzonderlijke berg uit de
Alpen; 24. plaats in Frankrijk; 27. transient ischaemic attack (afk.); 28. tegen elk aannemelijk bod (afk.);
30. metaalsoort; 31. Electric Light Orchestra (afk.); 32. calciumsulfaat (kalk); 33. mannetjesschaap; 35.
Russisch parlement; 37. beteuterd; 38. bloem der onsterfelijkheid; 41. hertensoort; 42. mens zonder
pigmentkleurstof; 44. Schotse stam (bende); 46. knevel; 47. in de geest levende voorstelling; 48. toeschouwers; 49. op deze wijze; 50. ver gevorderd in tijd; 52. schriftelijk bewijsstuk; 54. deel van een boom;
56. Nederlandse Omroep Stichting (afk.); 58. bekende Nederlandse schaatser; 61. bouwland; 62. zaad
op brood; 64. vaatwerk; 65. meisjesnaam; 67. plaats in Gelderland; 68. lokspijs; 70. cirkelvormig; 72.
internationaal (afk.); 73. periodiek tijdschrift; 76. jongensnaam; 77. militaire rang (afk.); 78. reclameverlichting; 79. rijstbrandewijn; 81. de oudere (Lat. afk.); 82. Oxford Englisch Dictionary (afk.); 83. zijn verjaardag vierend; 84. kerel (vent); 86. tekort aan geld; 87. werelddeel.
Verticaal
1. eiland in Indonesië; 2. Bescherming Bevolking (afk.); 3. waterloop; 4. hetzelfde (afk.); 5. plaats in
Spanje; 6. familietwist; 7. Spaans gerecht; 8. wintervoertuig; 9. duizend kilo; 10. kosten koper (afk.); 11.
Spaanse schilder; 16. Spaanse uitroep; 18. vochtig; 20. Palestijnse bevrijdingsorganisatie (afk.); 21. speeltuinattribuut; 23. geparachuteerde soldaat (afk.); 25. knevel; 26. honingbij; 27. indianentent; 29. plaats in
Spanje; 32. kaap onder Spanje; 34. gietvorm; 36. zonder eergevoel; 37. Stichting Leerplan Ontwikkeling
(afk.); 39. rode Bordeauxwijn; 40. Spaanse borrelhapjes; 42. deel van schip; 43. baldadige jongen; 45.
voordeel (baat); 46. droog (van wijn); 51. woonboot; 53. boomsoort; 54. plaats in Spanje; 55. geweidragend dier; 56. ontkenning; 57. Zweeds automerk; 59. ontuchtige vrouw; 60. dwergstaatje in de
Pyreneeën; 62. Europees land; 63. plaats in Spanje; 66. loot (stek); 67. economisch- en administratief
onderwijs (afk.); 69. plaaggeest; 71. landtong (schor); 73. honingdrank; 74. kleine gemeente; 75.
mevrouw; 78. nieuw (in samenstelling); 80. voertuig met twee wielen; 82. openbaar ministerie (afk.); 85.
nikkel (scheik. afk.).

Het gelijk
Ik heb geleerd niet te vallen in de valkuil van Het Gelijk.
Niemand heeft gelijk en als we ons best gaan doen om ons
gelijk bij de ander te halen, is niemand erbij gebaat; zeker de
leerlingen niet. Mijn eerste vraag was; “Hoe gaat het met het
jongetje?” Opvallend was dat niemand dat eigenlijk wist. De
volwassenen waren namelijk meteen aan de haal gegaan met
het verhaal en het kind bij wie het allemaal begonnen was, was
men een beetje vergeten. Mijn volgende vraag luidde: “Wat is
jullie gemeenschappelijke doel?” Daar kwamen de schoolbetrokkenen uit: het ging allemaal uiteindelijk om de leerlingen,
de kinderen. Veiligheid, zorg, vertrouwen. De weg om dit
belang te bereiken was verschillend. De directeur bleek te
kampen met personeelstekort: het was zelfs al moeilijk om het
rooster van de schoolplein-surveillance te regelen. Laat staan
surveillance bij de computers! Snap ik. De ouderraad wil dat de
kinderen veilig zijn; kosten wat het kost. Snap ik ook.
Simpel
De oplossing is volgens mij heel simpel. Laat de leerlingen pas
achter de computers als er inderdaad een leerkracht fysiek
aanwezig is om eventuele narigheid te bespreken. Laat de leerkracht aanwezig zijn. Lukt dit niet? Dan even iets anders doen:
van speelgoed tot lezen.
Over die mogelijke oplossing buigen de hoofden zich komende
week. Ik hoop dat men er op deze mooie basisschool uitkomt.
Ik hoop het vooral voor de leerlingen.

Bamber Delver van Stichting De Kinderconsument is verbonden aan
de Nationale Academie voor Media en Maatschappij.
Voor Vives houdt hij elke maand de nieuwste informatie over mediawijsheid bij.
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