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Hoe begeleiden we kinderen op de media?

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LQujf5brw_LabM&tbnid=JOD3ofN7X-F-2M:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fblog.youngworks.nl%2Fblog%2Fipad-in-de-klas-een-case-study&ei=Ats8VMOMGM_laJPfgPgG&bvm=bv.77161500,d.d2s&psig=AFQjCNG-ejEpIklCjNXICsmcjG35305miQ&ust=1413360711939862


Jouw wereld vol media



Wat doet uw kind online?
Vertel het de persoon naast u.



Wat doen ze?

http://www.google.nl/imgres?q=skype&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1366&bih=650&tbm=isch&tbnid=o3zlgl8J4Y75eM:&imgrefurl=http://www.ipadinfo.nl/13462/skype-komt-met-wifi-app-voor-ipad/&docid=SIIGJozsZ52k1M&imgurl=http://www.ipadinfo.nl/wp-content/uploads/2011/06/Skype.jpg&w=400&h=400&ei=pl_4TsnnCo6gOvXCzJ4B&zoom=1


YouTube - Vloggers





Musical.ly



Connected Toys 



Kleine kinderen kunnen veel leren van apps

Waar of niet waar?

➢ Baby’s van 0-2 leren weinig van app’s

➢ Kleine kinderen (2-6 jaar) 

kunnen veel plezier aan app’s

- Zorgvuldig kiezen

- Samen

➢ Leren dmv app’s vanaf 5/6 jaar



Kansen

➢ Contacten onderhouden  en nieuwe contacten leggen

➢ Complimentjes krijgen , zelfvertrouwen, zelfbeeld&imago

➢ Kennis en informatie

➢ Entertainment

➢ Snel reageren, anticiperen

➢ Problemen oplossen

➢ Samenwerken

➢ Creativiteit

➢ Engels

➢ Ruimtelijk inzicht

➢ Doorzettingsvermogen

➢ Oog-handcoördinatie

➢ Mening vormen, identiteit vormen





Risico’s

➢ Niet kunnen stoppen

➢ Confronterende
beelden

➢ Privacy

➢ Financiële risico’s

➢ Onzeker,

Zelfvertrouwen

➢ Ongewenste gedrag: 
cyberpesten, sexting,

grooming, sekstortion

➢ Gezondheid: slapen, 
fysieke klachten



Mediawijsheid

Bewustzijn

Begeleiding

Balans

Beveiliging

=

Bekwaam



Bewustzijn



Bewustzijn



Stelling

Welke afspraken maakt u thuis over 

het gebruik van media?

Vertel het de persoon naast u.



Begeleiding

Versturen van een filmpje



Wat is het verschil tussen 

online en offline pesten?



Begeleiding



Begeleiding

Bespreekbaar maken

confronterende beelden



Begeleiding

Bespreekbaar maken



Begeleiding: Voor wie doe jij het eigenlijk?



Begeleiding

Betrokken zijn



Stelling

Ik weet precies wat mijn kind doet op het internet.                 

Waar of niet waar?



Begeleiding: hoe was het op 

internet vandaag?



Begeleiding

Voorbeeldgedrag



Feit, fake of filter?

https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/

valse-nieuwssites

https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/valse-nieuwssites


Hoe help je je kind veilig online 

te gaan?



Beveiliging



Balans



Tip: Ouder en Kind Quiz





Informatie en tips:

www.mediawijsheid.nl

www.mediaopvoeding.nl

www.mediawijzer.net

www.mijnkindonline.nl

www.alertonline.nl

Voor de kleintjes:

www.appnootmuis.nl

www.snugger-app.nl

www.mediasmarties.nl

www.mediaukkies.nl

www.digidreumes.nl

Hulp en advies:

www.pestweb.nl

www.vraaghetdepolitie.nl

www.helpwanted.nl

www.betergamen.nl

www.meldknop.nl

http://www.mediawijsheid.nl/
http://www.mediaopvoeding.nl/
http://www.mediawijzer.net/
http://www.mijnkindonline.nl/
http://www.alertonline.nl/
http://www.digidreumes.nl/
http://www.digidreumes.nl/
http://www.mediasmarties.nl/
http://www.mediaukkies.nl/
http://www.digidreumes.nl/
http://www.pestweb.nl/
http://www.vraaghetdepolitie.nl/
http://www.helpwanted.nl/
http://www.betergamen.nl/
http://www.meldknop.nl/


Scholen

➢ Week van de Mediawijsheid

17-24 november 2017

➢ WhatsHappy

➢ Instagrap

➢ Mediapaspoort

➢ Ken je vrienden

➢ It’s up to you
➢ https://www.mediawijsheid.nl/lesmateriaal/

https://www.mediawijsheid.nl/lesmateriaal/


Bedankt voor uw aandacht!


