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1 INLEIDING 
Elke school heeft een verhaal. 

In het verhaal van onze school leggen we dit jaar de focus op het positief inzetten van sociale media.  

Vandaag de dag staat digitalisering centraal. Het is dus een must om als school hiermee bezig te zijn. 

De leefwereld van onze leerlingen speelt zich voor 80 % online af. Maar al te vaak worden sociale 

media geassocieerd met negatieve zaken zoals ongepast taalgebruik, asociaal gedrag, cyberpesten en 

haatspraak. Gelukkig zijn er ook veel positieve aspecten: jongeren maken via sociale media verbin-

ding met anderen, ze kunnen nieuwe interesses ontdekken en zelfsturend leren leren. 

Daarom is het ook van belang om als leerkracht over de juiste informatie te beschikken. De achter-

grond verruimen, erover praten met collega’s, maar ook met leerlingen, want zij weten het beste wat 

er speelt op sociaal mediavlak. 

En zoals in elk verhaal, streven wij naar een mooi en positief einde. Alhoewel … einde … een sociaal 

mediaverhaal heeft geen einde.  



2 DE #SOCIAALSTESCHOOL: ALGEMENE INFO 
2.1 Wat? 

De #SociaalsteSchool van België is een voorbeeld voor anderen hoe digitale sociale verantwoordelijk-

heid wordt ingebed in de cultuur van de school. 

2.2 Waarom meedoen? 

Kritisch burgerschap, mediawijsheid en digitale geletterdheid gaan hand in hand. Online attitudes 

aanleren vòòr kinderen zich begeven in online interacties is essentieel. Een leidraad geven aan jonge-

ren die reeds participeren aan sociale netwerken is de verantwoordelijkheid van iedereen. 

Dit op een leuke positieve en inclusieve wijze aan bod laten komen is niet aan iedereen gegeven. Met 

deze wedstrijd moedigen we scholen aan om ‘uit de doos’ te denken en sociale en digitale vaardighe-

den positief in te zetten in hun leerplan.  Hoe zorgt jullie gedragscode online en offline voor een cul-

tuur van respect. 

2.3 De aanpak 

 Stap 1: Wat is sociaal? Wat boeit jouw leerlingen in de virtuele wereld van sociale media en 

apps? Welke zijn leuk om te delen en hoe sociaal zijn ze?  

 Stap 2: De gedragscode, weet jij hoe veilig en met respect online te navigeren? Ga een interactief 

gesprek aan met alle leerlingen en leer alles over ’n etiquette’.   

 Stap 3: Jullie maken met heel de school een eigen gedragscode op een leuke en positieve ma-

nier! Samen delen en leren is de boodschap!  

 Stap 4: Stuur ons het digitaal verslag van je project. Blaas ons omver met jullie plan om een posi-

tieve digitale cultuur te integreren in jullie school!  

2.4 Voorwaarden  

 Digitale Inclusie 

Heel wat kinderen en jongeren zijn geboeid door alles wat te maken heeft met informatica en 

nieuwe technologieën. Zij hebben echter niet altijd de financiële middelen of netwerken om hun 

interesses en talenten ten volle te ontwikkelen. In onze digitale samenleving bepalen je digitale 

vaardigheden steeds meer je kansen. Ook op de arbeidsmarkt neemt het belang van digitale 

vaardigheden toe. In de toekomst zullen negen op tien jobs digitale vaardigheden vereisen. Nu al 

is het vaak puzzelen om de vaardigheden van werkzoekenden te laten aansluiten op de behoef-

ten van de arbeidsmarkt. 

De #SociaalsteSchool gaat op zoek naar projecten die de digitale vaardigheden van maatschappe-

lijk kwetsbare kinderen, jongeren en (jong)volwassenen versterken vanuit het onderwijs. 

Projecten ouderbetrokkenheid van deze kwetsbare jongeren ondersteunen en sociale integratie 

bevorderen worden daarom positief beoordeeld voor de prijs van de #SociaalsteSchool. 

  



 “Uit de doos” denken en inzetten van het materiaal. 

Deelnemende scholen ontvangen ‘de #SociaalsteSchool Doos’ met materiaal van de partners die 

het project onderschrijven. 

In welke mate dat het materiaal en de leerlijn wordt ingezet in het project wordt mee beoor-

deeld. Scholen worden aangemoedigd ‘uit de doos’ te denken. Hiermee bedoelen we dat eigen 

initiatieven die verder gaan dan aanbevolen in de documentatie, worden aangemoedigd. 

 Draagvlak binnen de school en de omgeving 

Projecten die heel de school betrekken en daarbij aandacht hebben om digitale geletterdheid in 

te zetten in zo veel mogelijk vakken worden positief beoordeeld. 

Ouderbetrokkenheid en onderschrijving van de sociale gedragscode door alle leerlingen en leer-

krachten is een evidentie voor de #SociaalsteSchool 

Scholen kunnen maximum 1 project indienen, samenwerken is de boodschap. 

 Duurzaamheid 

De #SociaalsteSchool engageert zich om ook na het indienen van haar plan of project. Digitale 

geletterdheid en een positieve online cultuur krijgen een vaste plaats in het pedagogische beleid 

van de school. 

Bron: http://www.scooledu.org/  



3 INDIVIDUELE PROJECTEN 
3.1 Leefsleutels 1e graad 

Wat? 

Uitwerking van een les leefsleutels rond “Wat is sociaal?” voor alle leerlingen van de 1e graad. 

Doel? 

Tijdens de les leefsleutels stilstaan bij wat sociaal zijn precies is + visualisering. 

Uitwerking 

 Luister naar de leerlingen en noteer welke sociale media ze kennen en welke ze gebruiken. 

 Dit kan aan de hand van post-its of termen op het bord te laten noteren 

 Verzamel zoveel mogelijk positieve woorden en laat elke leerling 1 woord noteren op een papier-

strook. Je kan de leerlingen hun strookje laten versieren, zodat het een mooi geheel wordt. 

 Hiervoor kan je gekleurde strookjes gebruiken  

 Spreek af met de leerlingen hoeveel tijd ze hiervoor krijgen (5 à 10 min.) 

 Bespreek met de leerlingen wat wel en niet aanvaardbaar is en hoe online en offline respectvol 

met elkaar omgegaan worden. 

 Niet op het einde van de les de strookjes aan elkaar zodat het 1 “so-

ciale slinger” wordt. De slinger kan achteraan in de klas gehangen 

worden. 

 

 
Opdracht gebaseerd op volgende bron: Educatief pakket “Sociaal Online – Werken aan digitale inclu-
sie” © VZW ScoolEdu 
 

 

  



3.2 Respect4you 

Wat? 

Een interactieve sessie rond de do's en don'ts van social media die niet belerend is! Van cyberpesten 

tot sexting, alles komt aan bod. 

Thema: Sexting - veilig omgaan met social media - cyberpesten 

Inhoud 

Instagram, Facebook, Whatsapp,... bijna elke jongere heeft wel een account op een social media plat-

form. Wij behandelen alle do's en don'ts van het social media.  

Van cyberpesten tot sexting. Van Snapchat tot privacy, geen enkel thema wordt overgeslagen. Dit 

alles via concrete, waargebeurde en soms confronterende voorbeelden. 

Wanneer? 

28 september 2017 voor alle leerlingen van het 3e jaar 

Uitwerking 

De uitwerking + foto’s zijn te zien op onze blog via deze link: https://campuszomergem.word-

press.com/2017/09/28/respect4you/  

  

https://campuszomergem.wordpress.com/2017/09/28/respect4you/
https://campuszomergem.wordpress.com/2017/09/28/respect4you/


3.3 Like teenage mutants 

Wat? 

Muzikale en bijwijlen hilarische theatervoorstelling over jongeren en (a)sociale media, vroeger en 

nu.  

Thema: sociale media - communicatie - past & future - generation XYZ. 

Tekst en spel: Kristof Francis en Pieter Depouillon.  

Muziek: Pieter Depouillon. 

Een project van Theaterhuis/Productiehuis STUDIO GEKKO 

Inhoud 

In de wereld van vandaag zijn tablets en smartphones ons belangrijkste venster op de wereld, én de 

stem van een generatie. Maar vroeger schreef je toch brieven naar je lief, of hing je uren aan de tele-

foon... De overgrote meerderheid van de jongeren is nu actief op sociale media, met Facebook als 

absolute koploper. Sociale netwerksites en smartphones overladen ons met informatie, al dan niet 

fake, en bezorgen ons honderden vrienden, al dan niet fake. Maar willen we dat wel echt? Is het 

geen zelfbedrog? Was het vroeger niet beter? Werden we vroeger niet meer met rust gelaten? Kun-

nen wij jongeren dit leven wel aan? 

Like Teenage Mutants is maatschappijkritisch en bijwijlen hilarisch muzikaal theater over jongeren en 

hun manieren van communiceren, vroeger en nu. Met live muziek!  

Wanneer? 

20 februari 2018 voor alle leerlingen van de 1e graad 

 

  



3.4 Info-avond voor ouders en leerkrachten 

Wat? 

Inspiratiesessie rond sociale media door Stefaan Lammertyn. 

Stefaan Lammertyn is de auteur van het boek “Social media en jongeren: alles met mate(n)” en 

schreef ook samen met Lieve Swinnen (kinderpsychiater) het boek “#Help - mijn kind leeft online” 

Inhoud 

Een sessie duurt 90 minuten met veel praktijkvoorbeelden en interactie. 

 2017: de tijd gaat snel 

 Social media: door de bomen het bos: instagram/snapchat/facebook/... 

 Jongeren en social media/smartphone 

 De kansen van de nieuwe media 

 Welke valkuilen zijn er? 

 Goede afspraken maken goede vrienden 

 Tips om mediawijs met smartphone en social media om te gaan (zowel als leerkracht als voor 

onze kinderen) 

Wanneer? 

Datum nog vast te leggen 

3.5 Teach the youth 

Wat? 

De leerlingen van 6MO zullen in spelvorm werken rond sociale media met de leerlingen van het 6e 

leerjaar.  

De ervaringen van de jongvolwassenen doorgeven aan de nieuwe social generatie, lijkt ons een goed 

plan. 

Inhoud 

Een … 

Wanneer? 

Datum nog vast te leggen 

 

  



4 DOORLOPENDE PROJECTEN 
5.1 Social media mascotte 

Wat? 

Leerlinge Nerea De Boevere (4OI) creëerde een social media mascotte: SAM. 

Onze mascotte werd digitaal getekend met de app IbisPaintX.  

Sam, ons sociaal stokstaartje zal ons bij dit project helpen om goede sociale tips te geven.  

Waarom een stokstaartje? 

Wanneer we kijken naar de totem (Scouts) van stokstaartje vinden we volgende informatie: “Deze 

energieke graver bouwt een ingewikkeld gangenstelsel. Hij is erg sociaal en vaak aanhankelijk. Hij 

voelt zich met opvallend gemak overal thuis. Het Stokstaartje handelt zelden instinctief: het leert veel 

uit ervaring. Het heeft een goed geheugen en is erg schrander. Het Stokstaartje is gezellig, vriendelijk, 

grappig en speels, maar ook steeds waakzaam en uitermate dapper. Het ligt graag in de zon, maar 

kan ook plots onstuimig en drukdoend met iets bezig zijn.” 

(bron: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/totem/stokstaart) 

Vanwaar de naam SAM? 

Een korte en krachtige naam die we vinden als we de link leggen naar SociAl Media. 

The making off … 

Van idee … naar schets … naar ingekleurde schets … naar SAM! 

 



Button 

De button met SAM zal gebruikt worden tijdens de Instagram take 

over. De leerlingen die de Instagram overnemen zullen herkend wor-

den aan deze button.  

Zij denken na over wat ze posten. 

  



5.2 Instagram take over 

Wat? 

Elke week neemt 1 klas de instagram-account van de school over om zijn of haar klas in de kijker te 

zetten. De week start met een klasfoto, zodat alle volgers weten welke klas de Instagram-account 

heeft overgenomen. 

De leerlingen posten foto’s of maken een verhaal om te tonen hoe hun week verloopt, welke activi-

teiten ze doen, … 

Promotiefilmpje 

Om de leerlingen te triggeren werd een promotiefilmpje gemaakt:  

 

Afspraken 

We stelden een infographic op om met de leerlingen een aantal afspraken te maken omtrent wat kan 

en wat niet kan tijdens de take over. 

https://www.youtube.com/watch?v=53AdEC5_m3Q


 



5.3 Gamification met Classcraft 

Wat? 

Classcraft wordt momenteel gebruikt als online beloningssysteem bij leraar Latijn, Dhr. Beelaert J. 

 

Inhoud 

Bij elke positieve actie (een juist antwoord, een oefening afgewerkt, een heel lesblok positief mee-

werken, ...) krijgen de leerlingen onmiddellijk positieve feedback in de vorm van XP (ervaringspun-

ten). Met die ervaringspunten kunnen ze een level stijgen en nieuwe krachten (een 'joker' op een 

woordjestoets, een woordje mogen openlaten op een woordjestoets, de pauze 2 minuten langer la-

ten duren, ...) bijleren. 

Negatieve acties (een boek vergeten, een taak niet gemaakt, onbeleefd gedrag, ...) kunnen leiden tot 

verlies van HP (levenspunten). Bij teveel verlies aan HP volgt een willekeurige straf (een liedje zingen 

in de klas, alle modellen van het naamwoord eens opschrijven, ...). 

Naast al dat geeft de leerkracht gewoon de lessen met dezelfde inhoud, maar krijgen de leerlingen 

dus de hele tijd feedback op de zaken die ze doen.  

Daarnaast is er in Classcraft nog de mogelijkheid om formatieve evaluatie toe te voegen, in de vorm 

van Boss Battles. De leerlingen beantwoorden dan vragen en krijgen voor het verslaan van de 'baas' 

een aantal punten. Ook queestes kunnen uitgewerkt worden, waarbij een aantal oefeningen aan een 

elkaar worden gelinkt tot een queeste. En het afwerken van alle oefeningen kan bekeken worden als 

het voltooien van de queeste. 

Ervaring 

De leraar startte met Classcraft omdat hij vorig jaar merkte dat de leerlingen wel enthousiast naar de 

les kwamen, maar dat het maken van oefeningen niet altijd even vlot ging. Daarom is hij op zoek ge-

gaan naar een oplossing om het maken van oefeningen rechtstreeks te belonen. En het lijkt goed te 

werken. 



 

 

  



5.4 iPad in de klas 

Wat? 

Op onze school beschikt zowel Middenschool SV als Bovenbouw SL over een iPad-koffer met een 15-

tal iPads. Deze iPads kunnen door de leerkrachten gereserveerd worden en in gelijk welke les worden 

gebruikt. 

Voorbeelden 

 
 

 
 
 

5.5 Blog 

Al onze activiteiten worden bijgehouden op een blog. Op die manier kan iedereen volgen wat er op 

onze school precies gedaan wordt op vlak van sociale media. 

URL van de blog: https://campuszomergem.wordpress.com/  

 

5.6 Gedragscode 

De gedragscode wordt uitgewerkt in een video die te bekijken is via deze link: … 

 

5.7 Actieve sociale media 

Facebook: https://www.facebook.com/campus.zomergem/ 

Instagram: https://www.instagram.com/campuszomergem/ 

Twitter: https://twitter.com/CampusZomergem 

Flickr: https://www.flickr.com/photos/svsl/albums  

https://campuszomergem.wordpress.com/
https://www.facebook.com/campus.zomergem/
https://www.instagram.com/campuszomergem/
https://twitter.com/CampusZomergem
https://www.flickr.com/photos/svsl/albums

