
	

Heist, 13 oktober 2017 

Organisatie van de Sociaalste Week  voor de actie: De Sociaalste school 

 

Geachte ouders 

Beste leerling 

 

Mogen wij jullie aandacht vragen voor onze acties in deze Sociaalste Week. Internet, de 
digitale informatiesnelweg, massale datacommunicatie én de sociale media 

zoals  

 

 

…, zijn niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. Dat moet ook niet, maar het is belangrijk 
er “je weg in te vinden” en liefst de ‘juiste’ weg … 

Hieronder een kader met algemene info over de actie: De Sociaalste School 

Het gebruik van sociale media door kinderen is alomtegenwoordig. Er komen ook steeds meer 
online communicatiekanalen bij, vaak tot ergernis of zelfs lichte paniek bij ouders en leerkrachten.  

Zij associëren sociale media met negatieve zaken zoals ongepast taalgebruik, asociaal gedrag, 
cyberpesten en haatspraak. 

Maar er zijn ook veel positieve aspecten: kinderen maken via sociale media verbinding met 
anderen, ze kunnen nieuwe interesses ontdekken en zelfsturend leren leren. 

Radiozender MNM, Mediawijs, Child Focus en enkele partners willen inzetten op dit positieve, 

en ze gaan daarom op zoek naar de Sociaalste School van België. 

Bedoeling is om scholen te stimuleren om op zoek te gaan naar wat ‘sociaal’ betekent en hoe ze 
digitale geletterdheid inzetten om inclusie te stimuleren.  



Ook onze school heeft zich kandidaat gesteld om deze titel binnen te halen. In de lessen zal er 
tijdens de week van 9 oktober extra aandacht zi jn voor mediawijsheid. We doen dit 
aan de hand van extra workshops, extra lessen, online games en een heleboel klasgesprekken. 

We hopen uiteindelijk tot een aantal gedragsregels ivm sociale media te komen en hier en daar 
misschien wel wat gedragsverandering … 

De volgende thema’s komen aan bod en worden per jaar of in de verschillende klassen ingevuld.  

We leggen de nadruk op het verhogen van de weerbaarheid zowel op sociale media als er 
naast. We maken werk van mediawijsheid praten over veil igheid op internet. Ook 
reclamewijsheid komt aan bod. 

Er wordt ook gewerkt rond persoonli jke ‘grenzen afbakenen’, privacy en do’s & don’t ’s 
op het internet. 

Volg de Sociaalste Week via de facebookpagina! Liken en delen mag! 

 

Indien u als ouder nog informatie wenst over de genoemde thema’s dan mag u altijd contact 
opnemen met de school. 

Ook op de websites die hieronder vermeld staan, kunt u nuttige info vinden.  

 

• Let the games begin! Gids voor ouders over gamen 
 

• MediaNest, website voor ouders over mediaopvoeding 
 

• Over veilig online zijn: http://mijnkindonline.nl/publicaties/lesmateriaal/whatshappy 

 

• Dossier: Mediaopvoeding op Mediawijs 
https://mediawijs.be/dossiers/dossier-mediaopvoeding 
 

• Clicksafe.be : Media center – optie: Ouders 
 

• In	de	bibliotheek	van	Knokke-Heist	organiseert	men	een	digitale	week	met	info	en	workshops:		

http://cultuur.knokke-heist.be/nieuws/digitale-week-2017-0	

 

 

Met vriendelijke groeten, 

De coördinerende leerkrachten,  



het hele schoolteam  

en de directie van OLV Ter Duinen, campus Heist. 

 

 


