
	

	

 

 

 

 

 

Overzicht en praktische schikkingen voor de 

woensdagactiviteit van de sociaalste week: 
“digitale afkick” 

DOEL:  symbolisch 'afstand nemen' van smartphone, en dus toegang tot internet en sociale media en 
communicatie. 

MOTIVATIE:  aantonen (symbolisch) dat je niet 'verslaafd' bent aan smartphone-communicatie + "gewoon" 
sociaal zijn 

ACTIE:  alle leerlingen leggen hun gsm op tafels op de speelplaats én gebruiken hun gsm dus gedurende 
die tijd niet 

TIMING:  gedurende de pauze van 10.10u 

PRAKTISCHE ORGANISATIE:  

- er worden tafels op de speelplaats gezet al dan niet onder het afdak (afhankelijk van het weer) - per klas 

-  per klas liggen A4 bladen klaar, vastgeplakt aan de tafel met klas en voornaam op, per leerling 

-  de leerlingen worden uitgenodigd op hun eigen blad hun smartphone te leggen (scherm naar beneden, al 
dan niet uitgeschakeld) 

-  de speelpaats zal dus 13 tafels voor 13 klassen hebben met zoveel mogelijk (hopelijk alle) smartphones op 
= zichtbaar effect van "digitale afkick" 

-  per tafel houdt een leerkracht toezicht: de leerkracht van het 3e lesuur van de betreffende klas 

-  deze activiteit kadert in: digitale afkick en sociaal zijn door met elkaar te praten / voetballen / ... 

-  deze activiteit is visueel en wordt gefilmd - filmpje ingestuurd voor de wedstrijd: "de sociaalste school" 

-  morgen om 8.30u op de speelplaats: uitleg + motivatiepraatje door mezelf 

-  geen verplichting, maar leerlingen die meedoen maken een statement - én uiteraard, leerlingen die NIET 
WILLEN meedoen maken ook een statement, in dit opzicht vrij negatief: "ik ben verslaafd aan mijn 
smartphone" en/of "ik ben niet gewoon sociaal" of "ik WIL NIET MEEDOEN met deze symbolische actie". 

-  even voor de pauze gedaan is, worden de leerlingen per klas uitgenodigd om hun smartphone weer te 
komen ophalen en dan is er gewoon de bel en weer les 

Wie vragen heeft: ofwel via een RE:berichtje ofwel morgen om 8.15u in de leraarskamer - bedenk dat ik 
misschien niet tijdig of al te laat nog eventuele berichten kan beantwoorden. 

Hopelijk willen en kunnen jullie deze actie ondersteunen én de leerlingen mee helpen 1) geruststellen en 2) 
motiveren. 



	

	

Bedankt voor de medewerking 

J. Denecker 
Directie 


