
BSGO	Hendrik	Conscience	-	opgemaakt	op	5	oktober	2017	–	eerste	geplande	herziening	na	paasverlof	2017	

Leerlijn/jaarplanning ICT en media 
Doorheen alle lessen media in de lagere school loopt onze gedragscode. Dit is een 
rode draad doorheen dit leerplan, een basis van waaruit we altijd opnieuw vertrekken. 
We rekenen er immers op dat onze leerlingen uitgroeien tot 12-jarigen die kritisch en 
bewust bewegen in een complexe, steeds veranderende en gemediatiseerde wereld.  
Ze hebben het vermogen om creatief en probleemoplossend te denken, rekening 
houdend met diversiteit (rollenpatroon, afkomst, geaardheid, …) en respect voor de 
ander 

Onze gedragscode: 

We hanteren 4 grote niveaus: 
* schoolniveau 
* klasniveau 
* leerling-niveau 
* ouderniveau 
Binnen het kader media kunnen we onze 
ouders niet los denken van dit verhaal. 
 

De 5 domeinen waarbinnen we werken: 
* paswoorden en hun veiligheid 
* internettaal 
* respect 
* diversiteit 
* ouderbetrokkenheid 
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Jaarplanning/leerlijn	media	–	onze	gedragscode	als	rode	draad	doorheen	de	leerlijnen	(wie	zijn	we	en	waar	staan	we	voor?)	–	BSGO	Hendrik	Conscience	 	 2	

Code	 Leerplandoelstellingen/leerinhouden	

LO	 	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

7.1	ATTITUDINALE	DOELEN	

7.1.	1 	Een	positieve	houding	hebben	t.o.v.	media	en	openstaan	voor	een	

brede	waaier	aan	communicatiemiddelen	en	expressievormen.	

X	 X	 X	 X	 X	 X	 Gedragscode domein respect:	 

7.1.	2 	Vertrouwen	hebben	in	hun	(muzische)	expressiemogelijkheden	en	

hun	talent	bij	het	(expressief)	gebruik	van	media	ontdekken	en	

ontwikkelen.	

X	 X	 X	 X	 X	 X	

7.1.	3 	Zonder	vooroordelen	kijken	en	luisteren	naar	(expressieve)	

mediaproducten	van	leeftijdsgenoten	(behorend	tot	eigen	en	andere	

culturen)	en	van	kunstenaars.	

X	 X	 X	 X	 X	 X	

7.1.	4 	Genieten	van	de	fantasie,	de	originaliteit,	de	creativiteit	en	de	

zelfexpressie	in	muzische	creaties	die	met	behulp	van	media	tot	

stand	zijn	gekomen.	

X	 X	 X	 X	 X	 X	 Gedragscode algemene lijn:  

 

7.1.	5 	Durven	bij	het	gebruik	van	media	hun	eigen	expressiestijl	en	

creatieve	uitingen	tonen.	

X	 X	 X	 X	 X	 X	

7.1.	6 	Toestellen,	materialen	en	software	op	een	zorgzame	manier	

hanteren.	

Bv.	toestellen	gepast	wegbergen,	ICT-toestellen	uitschakelen	na	gebruik,	

materialen	gepast	gebruiken,	zorg	dragen	voor	eigen	en	andermans	

mediamiddelen	

X	 X	 X	 X	 X	 X	 Dit wordt in elke les met materiaal (niet alleen 
media) met de nodige aandacht benadrukt 
door alle leerkrachten, reeds in de kleuterklas. 
Zorg voor materiaal op alle gebied. 

7.1.	7 	Bereid	zijn	om	media	te	gebruiken	bij	het	leren.		 x	 x	 x	 x	 X	 X	 Media is niet meer weg te denken uit onze 
klassen: woordenboek online, extra info voor 
een les W.O., spreekbeurten, actualiteit, … 



Jaarplanning/leerlijn	media	–	onze	gedragscode	als	rode	draad	doorheen	de	leerlijnen	(wie	zijn	we	en	waar	staan	we	voor?)	–	BSGO	Hendrik	Conscience	 	 3	

Code	 Leerplandoelstellingen/leerinhouden	

LO	 	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

7.2	Media	begrijpen	

	Media	hebben	een	impact	op	mij	en	anderen	

7.2.	1 	Aangeven	dat	hun	wereld	doordrongen	is	van	audiovisuele	

boodschappen.	

	 	 	 	 	 	 Dit komt uitvoerig aan bod in het leerplan 
wereldoriëntatie en actualiteit. 

7.2.	2 	Aangeven	welke	media	gebruikt	worden	om	een	verbale	boodschap	

te	zenden.	

Bv.	brief,	sms,	telefoon,	film	

x	 x	 X	 X	 	 	 Dit komt uitvoerig aan bod in het leerplan 
Nederlands. 

7.2.	3 	Aangeven	welke	media	gebruikt	worden	om	een	non-verbale	

boodschap	te	zenden.	

Bv.	lichaam,	tekening,	animatiefilmpje,	muziekinstrumenten,	foto’s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

x	 x	 X	 X	 	 	

7.2.	4 	Verwoorden	hoe	het	gebruikte	medium	een	boodschap	kan	

versterken	of	veranderen.	

Bv.	weten	dat	naargelang	de	gekozen	muziek	eenzelfde	scène	op	podium	

neutraal,	droef,	griezelig	of	vrolijk	kan	zijn;	weten	dat	eenzelfde	foto	van	

een	kasteel,	door	die	een	andere	geluidsachtergrond	te	geven,	van	een	

spookkasteel	kan	veranderen	in	een	sprookjeskasteel	 	 	 	

x	 x	 X	 X	 +	 +	

7.2.	5 	Verwoorden	welke	impact	media	hebben	op	de	leefwereld	van	de	

mensen.	

Bv.	positief:	sneller	communiceren,	meer	mensen	bereiken	bij	bijvoorbeeld	

een	oproep	tot	deelname	aan	een	actie	of	bij	uitnodiging	voor	een	

activiteit,	creëren	van	een	nieuw	soort	jobs,	contact	wereldwijd,	beter	en	

	 	 x	 x	 X	 X	 Gedragscode respect: 
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Code	 Leerplandoelstellingen/leerinhouden	

LO	 	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

sneller	geïnformeerd	worden,	meer	ontspanningsmogelijkheden…	

Bv.	negatief:	beïnvloeding	door	reclame,	cyberpesten,	lastercampagnes	in	

de	media,	‘fear	of	missing	out’	met	‘technostress’	als	gevolg,	minder	direct	

contact,	tv-verslaving,	tv-beïnvloeding,	spam…	

	Begrijpen	van	de	relatie	zender	–	boodschapper	–	ontvanger(s)	-	medium	

7.2.	6 	Aandachtig	luisteren	en/of	kijken	naar	voor	hen	bestemde	

boodschappen	en	de	betekenis	ervan	begrijpen.	

X	 X	 +	 +	 +	 +	 Dit komt uitvoerig aan bod in het leerplan 
Nederlands. 

7.2.	7 	De	zender	en	de	ontvanger(s)	van	de	boodschap	benoemen.	 X	 X	 +	 +	 	 	

7.2.	8 	Beschrijven	wat	zender	en/of	ontvanger(s)	met	het	medium	beogen.	

Bv.:	

• informeren	

• communiceren	

• leren	

• ontspannen	(recreatieve	doeleinden)	

• contact	maken	

• creëren	van	meer	participatie	

• gedrag	beïnvloeden/overtuigen	

• bij	het	plannen	van	een	klasuitstap	bv.	weerbericht,	uurregeling	trein,	

tram	of	bus	en	openingsuren	museum	opzoeken	en	het	ingangsticket	

online	boeken	

	

x	 x	 X	 X	 +	 +	 We gebruiken voor alles van communicatie 
ons platform sCool. Zo kunnen kinderen in een 
veilige omgeving experimenteren en op 
ontdekking trekken 

 

Gedragscode: 

7.2.	9 	Benoemen	hoe	de	zender	van	de	boodschap	rekening	houdt	met	de	

ontvanger(s).	

Bv.	Welke	conventie	werd	gehanteerd	om	de	boodschap	te	versturen?		

	 	 x	 x	 X	 X	 Dit komt uitvoerig aan bod in het leerplan 
Nederlands. 
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Code	 Leerplandoelstellingen/leerinhouden	

LO	 	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

7.2.	10 	Onderzoeken	en	duiden	hoe	een	boodschap	door	de	keuze	van	het	

medium	en/of	de	bedoeling	van	de	zender	een	subjectieve	weergave	

van	de	werkelijkheid	is.		

Bv.	keuze	van	het	medium:	

• met	een	camera	kan	je	iets	wat	in	het	echt	klein	lijkt,	groter	weergeven;	

• met	fotocorrectiesoftware	kan	je	de	werkelijkheid	mooier	voorstellen	

dan	ze	is;		

• met	geluid,	belichting,	kader	…	kan	je	bepalen	wat	anderen	te	zien	

krijgen.	

	 	

x	 X	 X	 X	  

7.3	Media	gebruiken	

	Apparaten,	software	verkennen	en	gebruiken	

7.3.	1 	Technische	vaardigheden	ontwikkelen	i.f.v.	het	hanteren	van	media.	

Bv.:	

• media	online	gebruiken;	

• toestellen,	apparaten	en	software	met	elkaar	verbinden	(bv.	beamer	

met	computer,	fototoestel	met	computer,	afstandsbediening	met	tv,	

apps);	

• bedieningsinstructies	(bv.	via	fiches,	simulaties,	helpfunctie,	

handleiding)	begrijpen	en	hanteren.	De	leerlingen	hanteren	hierbij	de	

gepaste	basisbegrippen	functioneel.	

X	 X	 X	 X	 X	 X	

	

Gebruik platform sCoolEdu 

Gedragscode: 

 

7.3.	2 	Beschrijven	wat	je	met	het	medium	kan	doen.	

Bv.:	

• vastleggen;	
• gegevens	verzamelen;	
• geluid,	beeld	of	tekst	al	dan	niet	creatief	weergeven	

	

x	 x	 X	 X	 +	 +	
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Code	 Leerplandoelstellingen/leerinhouden	

LO	 	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

7.3.	3 	Uit	een	vertrouwd	aanbod	het	gepaste	medium	(toestellen,	

apparaten	en	software)	kiezen	en	gebruiken	i.f.v.	een	behoefte.	

Voorbeelden	van	een	behoefte:	dient	om	informatie	in	te	winnen,	moet	

gebruiksvriendelijk	zijn,	moet	een	realistische	weergave	geven	na	

verwerking,	dient	om	te	creëren,	helpt	me	om	te	oefenen	(bv.	de	

maaltafels).	

x	 x	 X	 X	 X	 X	 Gedragscode paswoord/medium:	 

	Media	gebruiken	om	muzisch	te	creëren	

7.3.	4 	Een	volgorde	aanbrengen	in	een	reeks	van	voorwerpen,	beelden	

en/of	geluiden	zodat	ze	een	samenhangende	boodschap	brengen. 	
	 	 	 	 	 	 Gedragscode algemene lijn: 

7.3.	5 	Met	behulp	van	een	volwassene	ideeën,	fantasieën	en	gevoelens	

creatief	vormgeven	door	gebruik	te	maken	van	(audiovisuele)	media.	

	 	 	 	 	 	

7.3.	6 	Waarnemingen,	ideeën	en	fantasieën	creatief	vormgeven	door	

gebruik	te	maken	van	(audiovisuele)	media.	

X	 X	 X	 X	 X	 X	

	Informatie	vinden	en/of	verwerken	

7.3.	7 	Informatie	in	aangereikte	bronnen	zoeken.		 X	 	 X	 X	 	 X	 X	 X	 Gedragscode paswoord/medium: 

 7.3.	8 	Met	behulp	van	media-informatie	vinden	door	een	zoekstrategie	te	

gebruiken.	

Bv.:	

• Nagaan	of	de	vraag	duidelijk	is.	

• Selecteren	en	vergelijken	van		informatie	uit	diverse	bronnen	om	de	

vraag	te	verhelderen:	

- op	basis	van	gegeven	of	zelf	geformuleerde	criteria	informatie	

x	 x	 X	 X	 X	 X	



Jaarplanning/leerlijn	media	–	onze	gedragscode	als	rode	draad	doorheen	de	leerlijnen	(wie	zijn	we	en	waar	staan	we	voor?)	–	BSGO	Hendrik	Conscience	 	 7	

Code	 Leerplandoelstellingen/leerinhouden	

LO	 	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

selecteren	(bv.	selecteren	o.b.v.	inhoud,	creatieve	verwerking,	

waarheidsgehalte);	

- waarneembare	gegevens/bronnen	op	juistheid	beoordelen;	

- de	informatie	op	relevantie	beoordelen;	

- de	essentie	van	de	boodschap	begrijpen.	

• Antwoord	op	de	vraag	formuleren:	de	gevraagde	of	gewenste	

informatie	reconstrueren	

• Evalueren	of	de	vraag	is	beantwoord	en	persoonlijke	meningen	over	de	

informatie	formuleren	(bv.	door	bronnen,	synthese,	informatie	te	delen)	

7.3.	9 	Informatie	verwerken	en/of	bewaren	met	behulp	van	media.	

Bv.	een	Powerpointpresentatie	maken	over	een	thema	en	dit	in	de	gepaste	

map	op	de	computer	opslaan,	een	webquest	uitvoeren…	

x	 x	 X	 X	 X	 X	 Gedragscode  
algemene lijn: 

 

7.3.	10 	Met	behulp	van	media-informatie	voorstellen	aan	anderen.	 x	 x	 x	 x	 X	 X	

	Versterken	van	een	boodschap	

7.3.	11 	Het	medium	kiezen	dat	de	boodschap	die	ze	wensen	te	brengen	het	

sterkste	overbrengt.	

Bv.:	

• 	Welk	medium	gebruik	je	als	je	veel	mensen	wil	bereiken	voor	een	

schoolvoorstelling?	

• Heeft	de	boodschap	m.b.t.	verkeersveiligheid	meer	impact	met	een	

filmpje	dan	met	een	affiche?	

• De	meest	geschikte	ICT-toepassing	kiezen	om	informatie	voor	te	stellen	

aan	anderen.	

x	 x	 X	 X	 +	 +	 Gedragscode algemene lijn: 

 

7.3.	12 	Beeld-,	drama-,	muziek-	en/of	bewegingselementen	kiezen	om	een	

boodschap	te	versterken	en	te	beïnvloeden.	

x	 x	 x	 x	 X	 X	
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Code	 Leerplandoelstellingen/leerinhouden	

LO	 	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

	

7.4	Communiceren	via	media	

	Een	functionele	en	aantrekkelijke	boodschap	overbrengen	aan	anderen	

7.4.	1 	Een	boodschap	functioneel	en	aantrekkelijk	ontwerpen	en	

communiceren	met	behulp	van	media	door	te	zorgen	voor:	

• de	herkenbaarheid	van	de	boodschap;	

• een	aantrekkelijke	en	functionele	vormgeving	.	

Bv.:	Een	klein	briefje	met	als	inhoud	een	afdruk	van	mijn	lippen	maakt	

duidelijk	dat	ik	op	jou	verliefd	ben.	

x	 x	 X	 X	 X	 X	 Vormgeving van media is iets dat aan bod 
komt indien een bepaald kind voor een 
probleem komt te staan. Als er een creatieve 
manier gevonden wordt door dat kind, dan 
wordt dat in de klas benadrukt en dat niet 
alleen in die ene les, maar dat is 
vakdoorbrekend. 

7.4.	2 	Een	boodschap	functioneel	en	aantrekkelijk	ontwerpen	en	

communiceren	met	behulp	van	media	door	te	zorgen	voor	het	

geschikte	taalregister	en	gedrag.		

	 	 x	 x	 X	 X	

	Participeren	aan	sociale	netwerken	

7.4.	3 	Een	eigen	digitaal	profiel	maken.	 x	 x	 X	 X	 +	 +	 Profiel aanmaken in sCool en die dan ook 
gebruiken om te communiceren met 
leerkrachten en klasgenoten.  
Kinderen leren ook door de ganse lagere 
school om op een goede manier met het 
platform om te gaan en om alle handelingen 
goed uit te voeren. Dit kan doordat ze werken 
in een digitaal platform die afgeschermd is van 
alle negatieve invloeden waarmee kinderen te 
maken kunnen hebben. 

7.4.	4 	Veilig	en	efficiënt	deelnemen	aan	sociale	netwerken.	

Bv:	

• Belang	kennen	van	een	netwerk	van	betrouwbare	vrienden,	

klasgenoten,	leeftijdsgenoten	met	dezelfde	hobby	…	

• Weten	waarvoor	het	netwerk	dient.	

• Weten	hoe	je	jezelf	kan	voorstellen.	

• Weten	welke	informatie	je	kan	delen.	

• Weten	hoe	je	je	aanmeldt	en	afmeldt.	

x	 x	 x	 x	 X	 X	
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Code	 Leerplandoelstellingen/leerinhouden	

LO	 	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

• Weten	hoe	je	rechten	toekent	(bv.	vriend,	toelatingen	tot	…).	

• Weten	hoe	je	een	vriend	kan	behouden.	

• Weten	hoe	je	kan	‘ontvrienden’.	

• Normen	en	waarden	kennen	van	de	onlinegemeenschap.	

• Je	niet	anders	voordoen	dan	wie	je	bent.	

Gedragscode:	 

 

 

 7.4.	5 	Voor-	en	nadelen	van	het	participeren	aan	sociale	netwerken	

verwoorden.	

Bv.	positief:	snel	op	de	hoogte	zijn	van	interessant	nieuws,	positieve	

bevestiging	krijgen…	

Bv.	negatief:	sommige	deelnemers	faken	de	leeftijd,	zijn	niet	authentiek,	

hebben	slechte	bedoelingen…	

	 	 x	 x	 X	 X	

7.5	Nadenken	over	het	eigen	mediagebruik	

	Reflecteren	op	het	eigen	mediagebruik		

7.5.	1 	Kritisch	het	eigen	mediagebruik	onderzoeken	en	bespreken	(als	

zender	en	als	ontvanger).	

• Wat		kijk,	lees	en	beluister	ik	doorheen	de	dag?	Hoeveel	tijd	neemt	dit	in	

beslag?	Welke	media	gebruik	ik	meestal	om	me	uit	te	drukken?	(bv.	lied,	

verhaal,	kunst,	grafiek,	portret,	film,	theater,	mode,	foto,	tekst)	

• Welke	media	beïnvloeden	me	doorheen	de	dag?	Waarom?	

• Welke	reclameboodschappen	hebben	invloed	op	mij?	

• Wat	doe	ik	met	media?	(leren:	zelfstandig	oefenen,	opzoeken	…;	me	

ontspannen	…)	

• Gebruik	ik	media	i.f.v.	wat	ik	wil	vertellen/presenteren?	

• Welke	media	werken	verslavend	voor	mezelf?	

	

x	 x	 X	 X	 +	 +	 Gedragscode ouderbetrokkenheid: 
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7.5.	2 	Uitleggen	hoe	het	eigen	mediagebruik	geoptimaliseerd	kan	worden.	

Bv.	dagelijks	schermgebruik	doseren,	media	op	het	juiste	moment	in-	en	

uitschakelen,	nieuwe	media	leren	verkennen	met	behulp	van	de	leerkracht,	

doseren	van	tijd	en	duur	van	gebruikte	media,	traagheid	koesteren	en	tijdig	

weten	te	stoppen,	rekening	houden	met	financiële	en	duurzame	aspecten	

van	ICT-gebruik	(verbruik	van	geprint	papier),	een	goede	ergonomische	

houding	hanteren…	

x	 x	 x	 x	 X	 X	 Gedragscode ouderbetrokkenheid: 

 

	Veilig	omgaan	met	internet,	chatten	…	(e-safety)	

7.5.	3 	Omgaan	met	ongewone	of	ongewenste	communicatie.	

		Bv:		

• Oordelen	of	informatie	op	het	internet	ongewoon	of	ongewenst	is	voor	

kinderen.	Ongewoon:	bv.:	boodschappen	zoals	pop-ups,	spam,	

kettingberichten…	Ongewenst:	bv.:	schadelijke	of	discriminerende	

inhouden	zoals	cyberpesten,	haatmails,	rare	verzoeken	(webcam)…		

• Volwassenen	onmiddellijk	inlichten	over	ongewone	of	ongewenste	

informatie.	

• Ongewenste	informatie	bijhouden	om	nadien	door	te	geven	aan	de	

volwassene.	

X	 X	 +	 +	 +	 +	 Gedragscodes:		

 

 

 

 

 

 7.5.	4 	Andermans	informatie	respecteren.	

Bv.	niet	zomaar	zonder	toestemming	foto’s	van	andere	leerlingen	posten,	

niet	ongevraagd	info	doorsturen,	…	

x	 x	 X	 X	 +	 +	

7.5.	5 	Eigen	informatie	beschermen.	

Bv.	informatie	niet	openstellen	aan	iedereen,	niet	aan	alles	deelnemen,	

veilig	wachtwoord	opstellen,	codes	en	wachtwoorden	niet	verspreiden,	je	

profiel	met	ouders	opmaken,	…	

	 x	 x	 x	 X	 X	
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Code	 Leerplandoelstellingen/leerinhouden	

LO	 	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

	Verantwoord	omgaan	met	boodschappen	

7.5.	6 	Reflecteren	over	het	werkelijkheidsgehalte	van	een	boodschap.	

Bv.	fictie	of	non-fictie,	reality	of	soap?	

X	 X	 +	 +	 	 	 Dit komt uitvoerig aan bod in het leerplan 
Nederlands. 

7.5.	7 	De	betrouwbaarheid	van	een	boodschap	onderzoeken	en	

vergelijken.	

	

x	 x	 X	 X	 +	 +	 Gedragscode respect: 

 

 

 

 

7.5.	8 	Onderzoeken	hoe	ze	wenselijk	kunnen	reageren	op	ontvangen	

boodschappen.		

Bv.:	

• Op	welke	boodschappen	wil	ik	actief	reageren?	

• Welke	boodschappen	vragen	om	onmiddellijk	antwoord?	

• Welke	boodschappen	kan	ik	negeren?	

• Ga	ik	kritisch	en	weerbaar	om	met	reclameboodschappen?	Heb	ik	dat	

product	echt	nodig?	

(link	met	WO	3.1.5.13)	

	 	 x	 x	 X	 X	 Dit komt uitvoerig aan bod in het leerplan 
Nederlands 

7.5.	9 	Bij	het	ontwerpen	van	(multi)mediale	boodschappen	rekening	

houden	met	de	mogelijke	gevolgen	ervan	voor	zichzelf	en	anderen.	

Bv.:	

• Bij	het	opstellen	van	berichten	rekening	houden	met	enkele	

	 	 x	 x	 X	 X	 Gedragscode: 
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Code	 Leerplandoelstellingen/leerinhouden	

LO	 	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

beleefdheidsregels	(nettiquette)	

• Geen	berichten	in	naam	van	iemand	anders	sturen	

• Geen	negatieve	berichten	bevestigen.		

 

7.5.	10 	De	gebruikte	bronnen	bij	het	voorstellen	van	informatie	vermelden.	 	 	 	 x	 X	 X	 Hier wordt de nadruk op gelegd indien de 
leerlingen een taak moeten afgeven waarbij ze 
een bepaalde bron hebben gebruikt. 
Bijvoorbeeld als ze een krantenartikel gebruikt 
hebben leren ze de naam van de krant te 
vermelden en ook de datum van verschijnen. 
Dit komt echter vakdoorbrekend aan bod. 
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Dit jaarplan (invulling leerlijn media) wordt jaarlijks geëvalueerd bij de start van het 
nieuwe schooljaar. We bekijken welke acties we behouden (borgen) en welke we zullen 
schrappen. In een wereld van constant veranderende media, kunnen we het ons niet 
permitteren om dit jaarplan niet elk jaar opnieuw te herzien. Er zullen zaken in de 
toekomst bijkomen, maar er zullen zaken ook zeker en vast verouderen. 

Media helpt ons om onszelf vorm te geven en om antwoorden te vinden binnen de 
grote vragen van de 21ste eeuw (wie ben ik en waar wil ik heen?). Onze kinderen, 
vooral dan de leeftijdscatergorie tussen de 10 en 12 jaar, zijn op zoek naar hun eigen 
ikje, hun eigen reden van bestaan. Media is een groot hulpstuk hiervoor. Ze gaan op 
zoek naar antwoorden en doen dit op een probleemoplossende manier. Hieronder zie je 
een grafische voorstelling volgens professor Lutz. Identiteit van een individu wordt 
bepaald door tal van factoren. Naast cultuur en leeftijd van een persoon valt ook op 
dat de maatschappelijke ontwikkeling, klasse en bezit aanwezig zijn. Iemand uit onze 
eigen Belgische cultuur zal bijgevolg een ander idee hebben over media dan pakweg 
iemand uit het Afghaanse hooggebergte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net daarom dat wij onze kinderen op school een kader willen aanbieden waarbinnen 
onze leerlingen de bovenstaande punten (hun luiken van identiteit) kunnen ontwikkelen. 
Wij zijn dan ook op zoek gegaan naar een veilig platform waarbinnen onze kinderen 
volop kunnen verkennen, ontdekken, maar vooral ook fouten maken. We leren immers 
het meest vanuit onze fouten. Scool Edu is hiervoor onze partner. Samen werken we 
op een veilige manier aan het sociaal zijn online, aan mediawijsheid en vooral aan 
weerbaarheid van onze kinderen tegenover tal van zaken waarmee zij dagdagelijks in 
contact komen door allerlei media, maar daarnaast dus ook aan het vormen van 
individuen die openstaan voor elkaar en media. 
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In dit schema komt bovenstaande alinea nog eens schematisch tot zijn recht. Voor ons 
is de onderste trap dan ook de belangrijkste! Dit vat alles samen binnen het media wijs 
zijn en het sociaal online kader. 

 

Op het einde van dit document sluiten we op de laatste pagina af met onze 
gedragscode waarin het ganse leerplan media vervat zit. 
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