
 

Tips Ouderavond 2018  
Bewust Online 
 
Ouders 
- Blijf zelf op de hoogte van de nieuwste apps en technologische ontwikkelingen. 

- Geef zelf het goede voorbeeld. 

- Blijf in gesprek met uw kind. 

 

 

Ouder en Kind 

- Vraag naar zijn of haar online interesses – kraak niet af, sta open, wees geïnteresseerd. 

- Vraag uw kind om advies over een bepaalde app, social media of smartphone instelling. 

- Relativeer en bekritiseer samen mediabeelden (video, game, foto, tv programma). 

- Bespreek actuele ontwikkelingen rondom thema social media en vraag naar zijn of haar  

mening en ervaringen. 

- Stel open vragen: wie, wat, welke, waar, waarmee, wanneer, welke, waarom, hoe, stel 

 

Bespreek met uw kind 

- Het grote bereik van internet – anderen, ook onbekenden, kunnen meekijken.  

- Geloof niet alles wat je leest of ziet op internet. 

- Denk na voordat je iets doorstuurt: is het waar, help je iemand ermee, is het aardig etc. 

- De impact van online pesten. 

- Eenmaal op internet, altijd op internet. 

- Doe online nooit, wat je offline ook niet zou doen! 

- Deel nooit beeldmateriaal van iemand waarvan je weet dat diegene dat niet leuk vindt 

 

 

Maak afspraken over het internetgebruik van uw kind 
- Hoe ga je online met elkaar om? 

- Met wie word je wel of niet online vrienden? 

- Welke informatie deel je wel of niet online? Tip: maak een privacy lijstje 

- Hoe ga je om met foto’s (van jezelf en anderen) en met de camera / webcam? 

- Wat doe je als er iets misgaat (ruzie, pesten, virus, geweld, sexting)? 

- Tijdsbesteding: wanneer, hoe lang en tot hoe laat mag je online? 

- Hoe combineer je social media met het maken van huiswerk? 

- Smartphone en verkeer gaan niet samen 

- Leeftijdsadvies van Kijkwijzer en PEGI. 

- Wetgeving & internet 
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Vervelend bericht, post, foto  
- Niet antwoorden: wegklikken.  

- Apart bewaren – maak een screenshot, print de tekst uit. Met URL erbij.  

- Eventueel blokkeren.  

- Probeer het face-to-face op te lossen.  

- Vraag om hulp: ouder, leraar, zorgcoördinator, anti-pestcoördinator, vertrouwenspersoon. Je hoeft 

het niet alleen op te lossen.  

 
Informatieve sites  
- www.mediaopvoeding.nl  

- www.digibewust.nl  

- www.uwkindengamen.nl  

- www.meldknop.nl  

- www.mediaukkies.nl 

 

Boeken  
- Schermgaande Jeugd – Patti Valkenburg  

- Samen de online wereld verkennen – Niels Baas  

- Focus! – Justine Pardoen  

 

Gezondheid 
- 20-20-2 regel - https://nos.nl/artikel/2207411-advies-om-bijziend-kind-te-voorkomen-weg-van-

telefoon-en-naar-buiten.html   

- Tabletnek - https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/98156-pas-op-voor-de-ipad-
schouder-en-de-tablet-nek.html en  
https://www.topfysiotherapie.nl/praktijken/delta/nieuws/tabletnek-bij-kinderen/  

- Beeldscherm en slaap - https://www.opvoeden.nl/mediaopvoeding/hebben-beeldschermen-invloed-
op-slaap-van-je-kind/ 

- Multi-tasken - https://www.rtlnieuws.nl/geld-en-werk/waarom-je-niet-meer-moet-multitasken  
 
 

Fortnite blogserie van 14-jarige scholier en gamer Bas 

1: De aantrekkingskracht van Fortnite Battle Royale 

2: De stille dwang van Fortnite Battle Royale 

3: Ins en outs van Fortnite: hoe blijf je bij? 
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Extra tijdens ouderavond november 2018 

- Jeugdjournaal: Siem werd opgelicht toen hij gratis V-bucks wilde 

https://getpocket.com/a/read/2307245574  

- Washington Post: studie verband beeldschermtijd en mentale prestatie 

https://www.washingtonpost.com/technology/2018/09/27/study-links-restricting-screen-time-

kids-higher-mental-performance/?noredirect=on&utm_term=.bb7290dcbe08  

- Forest App – doel: bewustwording tijd, meer focus - https://www.forestapp.cc/en/  

- If books came after games: https://www.youtube.com/watch?v=togDY8dAdoQ  

 

Parental control apps 
- Schermtijd in Instellingen van iPhone 

- Our Pact 

- Screen Time 

Let op uw privacy: deze apps vragen toegang tot andere apps op uw telefoon  

 

Op de hoogte blijven? 
- Facebook pagina van SocialmediaIMPACT: https://www.facebook.com/socialmediaimpact/  

Deelt artikelen, afleveringen en trends over mediawijsheid, social media en jongeren  

Voor ouders en leraren. 

-      Twitter: @kschungel 
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