
Beleidsdocument Mediawijsheid 

Visie 

Het hedendaagse onderwijs ziet er heel anders uit dan een aantal jaar geleden. Er wordt 
wereldwijd steeds meer gebruik gemaakt van internet en ‘nieuwe’ media. Op Kindcentrum 
De Tweestroom wordt gebruik gemaakt van digiborden, Snappets (tabletonderwijs) en 
laptops. Hierdoor krijgen de leerlingen dagelijks te maken met verschillende vormen van 
‘nieuwe’ media.  

Nieuwe media, die maatschappelijk nu al een grote plaats innemen, zijn in het onderwijs van 
de toekomst een essentieel onderdeel. Leven en werken in de 21e eeuw betekent leven en 
werken met technologie en ‘nieuwe’ media. 

Competenties die bij participeren via ‘nieuwe’ media horen zijn: verbinden, benutten en 
bewaken.  

Het verbinden tussen leerlingen, ouders en leerkrachten vindt plaats via onze nieuwsbrief, 
nieuws vanuit de groep, de website en mailcontact. Hierbij houden wij rekening met de 
nieuwe privacywet (2018) waarbij zorgvuldig dient om te worden gegaan met informatie en 
beeldmateriaal van leerlingen.  

Het benutten van media wordt gedaan tijdens verschillende lessen. Denk bijvoorbeeld aan 
het schrijven van een nieuwsbericht, het ontwerpen van een online quiz en het stemmen via 
een poll. Maar ook simpelweg de lessen van spelling, rekenen en begrijpend lezen die op ons 
Kindcentrum via Snappet worden gegeven zijn voorbeelden hiervan.  

Het bewust worden van de mogelijkheden en gevaren van ‘nieuwe’ media vinden wij van 
groot belang voor onze leerlingen. Denk aan het bewaken van de identiteit op sociale 
netwerken. Het uiteindelijke doel is mediawijzer te worden in de persoonlijke en 
maatschappelijke context.  

Op ons Kindcentrum zijn duidelijk afspraken en regels, die voor iedereen goed zichtbaar zijn: 

 Ik gebruik alleen mijn voornaam. 
 Ik geef anderen geen persoonlijke gegevens, zoals mijn adres, telefoonnummer, e-

mailadres of adres van mijn ouders of andere bekenden. 
 Ik ga meteen naar de meester of juf of mijn ouders als ik op het internet vervelende 

informatie tegenkom. 
 Ik zal nooit toestemming geven aan iemand die ik op het internet ben tegengekomen 

om mij in het echt te ontmoeten. 
 Ik zal niemand foto’s van mijzelf toesturen, behalve als mijn ouder(s) en/of leerkracht 

hiervoor toestemming geven. 
 Ik reageer niet op gemene, valse, vervelende berichten. Het is immers niet mijn 

schuld dat sommige mensen zich niet weten te gedragen. 
 Als het heel gemene dingen zijn, waarschuw ik meteen de juf of meester of mijn 

ouders. Zij nemen dan, indien nodig, contact op met de politie. 



 Iets downloaden mag alleen als de juf of meester het goedvindt. 
 Bij het e-mailen mogen ze veel van mij weten, maar nooit mijn wachtwoord. 
 Ik besef dat mijn computergebruik op school tijdelijk kan worden verboden. 

Dit gebeurt als er: 

 onwettige activiteiten mee gepleegd worden.  
 porno, geweld en/of discriminerende taal mee verspreid of doorgegeven wordt. 
 gepest wordt. 

Uiteraard wordt dit met de ouders van de desbetreffende leerling besproken. 

Vanaf groep 6 zijn er speciale lessen op het gebied van mediawijsheid, deze zijn gekoppeld 
aan onze methode ‘De vreedzame school’. Leerkrachten houden een open en constructieve 
houding aan tijdens deze lessen. Waarbij de positieve functie van ‘nieuwe’ media wordt 
benadrukt.  

Ouders van ons Kindcentrum hebben een belangrijke taak in het geheel. Zij dienen zich 
bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie en het gedrag van hun kind op sociale media te 
controleren. Problemen die buiten schooltijd afspelen zijn niet de verantwoording van de 
school, maar van ouders. Leerkrachten zijn in het belang van zijn/haar groep wel bereid om 
hulp te bieden waar nodig. Onze sova-methode ‘De Vreedzame School’ biedt richtlijnen in de 
omgang online.  

 
 
 


