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ENABLE
werken aan een verbindend en motiverend leer- en leefklimaat 

en tégen (cyber-)pesten op het Sint-Lievenscollege

Leerlingbemiddelaars
Lessen sociale en 

emotionele vaardigheden

workshops – experts - diploma

eigen werking - events – 1ste-lijn 

omgaan met emoties en verschillen van anderen

voor alle leerlingen verplicht

10 interactieve lessen – sprekers - events

analoog en digitaal

vrijwilligers

European

Schoolnet



ENABLE	&	#SociaalsteSchool

Draagvlak

Duurzaamheid & lange 
termijn visie

Digitale inclusie

Wat doen we al in de 
eerste graad ?

Wat willen we nog doen in 
de eerste graad ?

Waarom meedoen aan deze wedstrijd?

Award = extra visibiliteit = draagvlak

Beloning voor jarenlange inzet door LKR

Oplijsten van alle acties & projecten = integrale kwaliteitszorg

Hefboom voor nieuwe ideeën

Mediawijsheid Digitale geletterdheid Gedragscode



Mediawijs	en	sociaal
1ste graad

Gestart

Ontwikkelen van een gedragen en 
toekomstgerichte visie en strategie voor 
sociale media op school



Visie	&	strategie	ontwikkelen
Planning

• Release of guidelines for schools on SML 
strategy definition, content co-creation and 
self-assessment – September/October 2018

• Workshop 1 – SML strategies definition – 23/25 
October 2018

• Workshop 2 – MOOC content co-creation – end of 
January 2018

• Design of SML strategies by 25 school leaders –
by 23 November 2018

• Implementation of strategies in each school –
November 2018/February 2019

• Mentoring for school leaders, also through 
online monthly meetings – till May 2019

• Assessment and publication of final report on 
SML strategies developed – March 2019

• Co-creation of a 5 modules MOOC (online 
capacity building toolkit) – till March 2019

• Translation of the MOOC up to 12 languages –
April/May 2019

• Live MOOC on European Schoolnet Academy –
May/June 2019

• Sustainability plan and final evaluation report 
publication – June 2019

gestart

sml4change
Ontwikkelen van een Europese strategie voor mediawijsheid 
in het onderwijs

Lead
Emily.DePrest@Sintlievenscollege.be

Consortium van 25 Europese scholen



Mediawijs	en	sociaal
1ste graad

gestart

Ontwikkelen van een gedragen en 
toekomstgerichte visie en strategie voor 
sociale media op school

Uitrollen van een leerlijn verrijkt met 
uitdagen projecten



❶ENABLE

gestart 2017-2018

ENABLE is een programma op het Sint-Lievenscollege dat inzet op een motiverend en verbinden leer- en 
leefklimaat. Anno 2018 moeten we ook de digitale, de virtuele kant van identiteit, van samenleven belichten 
en durven verkennen (zie ook slide 3) .

Omschrijving: 10 workshops van meerdere uren / 10 lessen SEL
Leerjaar: 1,2 & 3 – Vak: vakoverschrijdend / Godsdienst – Partners: European 
Schoolnet
Technologie: vanaf 2018-2019 analog én digitaal (zie verder!!)



❷Kick-off	– sociaal	online

gerealiseerd oktober 2018

Deze workshop neemt  leerlingen en leerkrachten mee op een leuke zoektocht naar dé gedragscode voor jouw 
school. Hoe gaan we op een positieve wijze aan de slag rond digitale geletterdheid en respectvol gedrag 
online. Te vaak ligt de nadruk op de risico's van sociale media. Wij gaan samen met de leerlingen op zoek 
naar wat sociaal voor hen betekend, hoe ze samen willen bouwen aan een cultuur van respect voor heel de 
school en de maatschappij.

Omschrijving: Workshop (2u) in plenum met verwerking in de lessen ENABLE
Leerjaar: 1 – Vak: vakoverschrijdend – Partners: SCooledu
Technologie: Doos



❸De	Krook	- bronnen

gerealiseerd oktober 2018

De Krook, is een initiatief van Stad Gent, de Universiteit Gent en 
imec. Het is een bibliotheek die klaar is voor de 21ste eeuw. Een
speerpunt voor ondernemerschap en innovatie. Een cultureel
knooppunt waar iederen Gentenaar welkom is. Een baken van 
burgerparticipatie en onderzoek.

Omschrijving: Via een interactief onlinespel (2 lesuren) ontdekken de leerlingen de 
werking van een 21ste bibliotheek – een betrouwbaar kenniscentrum. Ze leren waar
ze bronnen kunnen raadplegen en gaan er kritisch mee aan de slag.
Leerjaar: 1 – Vak: vakoverschrijdend – Partners: 
Technologie: tablets



❹The	Fake	News	Challenge

gepland voor januari 2019

Kritisch denken is een essentiële vaardigheid in de 21ste eeuw waar
Fake & True News nog moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. 

Omschrijving: Simulatie/spel (2 weken) waarbij leerlingen een écht
verhaal/informatie omvormen tot een vals/onjuist verhaal. Zij stellen dit nieuwe
verhaal via Skype voor aan klasgenoten die op zoek gaan naar de onjuistheden en 
redenen waarom deze feiten werden verdraaid. 
Leerjaar: 2 – Vak: Nederlands – Partners: Kranten in de klas & Microsoft
Technologie: Skype - Tablets



❺Skype-a-thon

gepland voor november 2018

Rolmodellen zijn belangrijk. Zij inspireren. Wij plannen een Skype-
a-thon. Excursies kunnen nu immers ook virtueel of via digitale
weg.

Omschrijving: Leerlingen ontdekken vele uitdagingen in het gebruik van Sociale
Media. Via een Skype-a-thon brengen wij experten, topjournalisten uit binnen- en 
buitenland in onze verschillende klassen.
Leerjaar: 1,2 – Vak: Engels – Partners: Microsoft – verschillende redacties
VRT/VTM/kranten
Technologie: Skype



Mediawijs	en	sociaal
1ste graad

gestart

Ontwikkelen van een gedragen en 
toekomstgerichte visie en strategie voor 
sociale media op school

Uitrollen van een leerlijn verrijkt met 
uitdagen projecten

Partnerships & creëren van draagvlak



Mediawijsheid

Ouders

ouderraad opvoedingswinkel

Sint-Lievenscollege

als	school	zoek	je	
partners	in	de	opvoeding

gerealiseerd 2017-2018

Draagvlak

Digitale inclusie



Digitale	inclusie
mediawijsheid

leerlingen – leerkrachten – opvoeders - ouders

gedragen door iedereen

inspraak

actueel én toekomstgericht

helder en toepasbaar

hoopvol met focus op de mogelijkheden

wijs en beschermend 

sociale media = ik, jij en wij

in werking sinds voor 2017-2018



Access4All

• Open	Leercentrum
• Vrij	toegankelijk	van	8.00	u	tot	17.30	u
• Voor	wie	WEL	en	NIET	thuis	toegang	heeft	tot	internet	of	beschikt	over	de	juiste	
hardware	(laptop,	printer,	digitaal	fototoestel…)

• Werk	samen	aan	opdrachten	óp	school

• 1:1	programma	/	elke	leerling	een	eigen	(uniforme)	laptop	vanaf	j3
• 4	financiële	scenario’s	om	elke	leerling	in	de	mogelijkheid	te	stellen	te	beschikken	
over	een	toptoestel
• Aankoop	– huurkoop	– eigen	toestel	– sociaal	fonds

• Steeds	maximale	garanties	en	verzekering	voor	álle	leerlingen

Sint-Lievenscollege garandeert dat élke leerling ongeacht SES 
toegang heeft tot de juiste hardware, software en internet.

Toptoestel in alle discretie 
ter beschikking gesteld

Gespreide betaling voor 
toptoestel

gerealiseerd sinds 2015-2016

gerealiseerd sinds 2017-2018



Gedragscode
mediawijsheid

leerlingen – leerkrachten – opvoeders - ouders

gedragen door iedereen

inspraak

actueel én toekomstgericht

helder en toepasbaar

hoopvol met focus op de mogelijkheden

wijs en beschermend 

sociale media = ik, jij en wij

gepland voor 2018-2019



Werken	aan	de	gedragscode

22/2 – 1/3oktober tot januari mei – juni



#SociaalsteSchool
Sint-Lievenscollege

Zilverenberg	1	– 9000	Gent
StLievenEdu


