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De sociaalste school (ouders)
Overzicht

Enquête

De sociaalste school (ouders)

Omschrijving

Via de radiozender MNM doet onze school mee aan 'De sociaalste school'. We kunnen hiermee geweldige prijzen
winnen. We gaan hiervoor op onderzoek om te bekijken hoe jullie kinderen omgaan met sociale media. Daarom
hebben we wel jullie hulp nodig. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat we dit kunnen winnen! Willen jullie
volgende enquête invullen?
Dit alles is anoniem.

Invullingen

69

Deelnemers

69 (co-accounts)

Vak

Schoolniveau

Aangemaakt

2017-09-27 12:18

Vraagrondes

Eerste vraagronde
-/-

Vragen
1) Wat is de leeftijd van je kind(eren)?
Meerkeuzevraag (meerdere antwoorden)
2) Welke sociale media gebruikt je kind voornamelijk.
Meerkeuzevraag (meerdere antwoorden)
3) Wat vind je de voordelen voor je kind van sociale media? Geef er minstens 1.
Open vraag
4) Wat vind je de nadelen voor je kind van sociale media? Geef er minstens 1.
Open vraag
5) Heeft u of uw kind al iets positiefs meegemaakt op sociale media? Geef zeker 1 concreet voorbeeld.
Open vraag
6) Heeft u of uw kind al iets negatiefs meegemaakt op sociale media? Geef zeker 1 concreet voorbeeld.
Open vraag
7) Wat verwacht je van medegebruikers (vrienden, vreemden,...) van je kind op sociale media?
Open vraag
8) Wat verwacht je van je kind op en met sociale media?
Open vraag
9) Wat verwacht je van school op en met sociale media?
Open vraag
10) Hoe mag jouw kind omgaan met sociale media.
Meerkeuzevraag (meerdere antwoorden)
11) Hoe lang zit uw kind gemiddeld per dag op sociale media?
Meerkeuzevraag
12) Geef 1 tip voor een veiliger gebruik van sociale media. (Wat moet of mag je juist niet doen?)
Open vraag
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1 - Wat is de leeftijd van je kind(eren)?
1) jonger dan 11 jaar
2) 11 jaar
3) 12 jaar
4) 13 jaar
5) 14 jaar
6) 15 jaar
7) 16 jaar
8) 17 jaar
9) 18 jaar
10) ouder dan 18 jaar
Totaal

12
10
13
17
11
11
11
5
7
4
101

2 - Welke sociale media gebruikt je kind voornamelijk.
1) facebook
2) snapchat
3) whatsapp
4) twitter
5) messenger
6) fiber
7) twitch
8) steam
9) instagram
10) smartschool
11) reddit
12) youtube
13) e-mail
14) musical.ly
15) skype
16) emmo
17) discord
18) voornamelijk spelletjes
19) iets anders
20) ik weet het niet
Totaal

52
40
39
4
51
0
3
5
33
57
2
56
34
11
20
0
2
16
2
1
428

3 - Wat vind je de voordelen voor je kind van sociale media? Geef er minstens 1.
Sneller bereikbaar
Om herrineringen door te sturen
dat ze van alles op de hoogte blijft wat er gebeurd in de wereld
Makkelijk om antwoorden te vinden en toegankelijker dan praten
Blijven op de hoogte van alles
Hij is van alles up to date. Kan vrienden contacteren met 1 muisklik
ze blijven in contact met hun klasgenoten
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Contact met de vrienden, makkelijker om in groep dingen af te spreken, te bespreken, te delen.
Via smarschool wordt ook het contact met de leerkrachten veel vlotter en toegankelijker.
Dat ze toch veel contact kunnen hebben met hun vriendjes en dat ze het ook kunnen gebruiken om te ontspannen
Opzoeking van taken
Het contact met vrienden die niet naast de deur wonen.
Soms makkelijk om te communiceren via smartschool met leerkrachten
Op deze manier geraken ze geïntegreerd in het maatschappelijk leven.
sneller op de hoogte van wijzigingen in afspraken
1) op sociaal gebied heeft het voordeln
2) Als hij niet goed weet wat hij moet doen voor school dan kijkt hij op smartschool
snel toegang hebben tot iets
gemakkelijk personen kunnen bereiken
in contact te komen en te blijven met familie en vrienden
Directe informatie
Chat ten met de vriendjes
Kinderen leren omgaan met het internet. Vrienden zijn vlot bereikbaar.
Sociaal contact voor en na school loopt tegenwoordig allemaal via sociale media.
Sociaal contacten over de dorpsgrenzen
geen
Mee evolueren met de media van de tijd
Contact met de vrienden en vriendinnen
snel op de hoogte worden gebracht
Gemakkelijk contact maken met vrienden en klasgenoten
Ook na school nog contact met vrienden
De mogelijkheid tot opzoeken van kennis.
Hun sociaal leven op peil houden zonder altijd op deze media te zitten.
Contacten
Dat ze iedereen kunnen bereiken en dit zonder dat het geld kost.
om zo op de hoogte te blijven van alles
Sociaal contact
Contact met vriendjes
Zien waar ze mee bezig zijn.
Snelle comunicatie
Zo zie ik leuke foto’s van dingen die ze doet.
afspraken maken
Je kunt niet zeggen dat ze niet sociaal zijn maar alles gebeurd wel via computer of gsm.Mondeling ,rechtstreeks contact hebben ze wel veel
minder,wat ik dan wel weer minder vindt.
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ze blijven op de hoogte
contact houden met vrienden die verder wonen
contacten behouden met vrienden die niet meer op dezelfde school vertoeven
Kan er zeer vlug allerhande informatie op terugvinden .
- In contact komen (en blijven) met vrienden en kennissen
- Het verzamelen en delen van informatie
- Het ontwikkelen van een eigen identiteit
- Het leren omgaan met verschillende meningen en opvattingen
het omgaan met andere leeftijdsgenoten door gebruik te maken van de moderne communicatiemiddelen
Op de hoogte van alles rond hen
Makkelijk contact voor kinderen die het sociaal moeilijk hebben.
Hij is vaak van van alles op de hoogte.
snel opzoeken van informatie.
Geen
Informatie vinden die je nodig hebt
persoon direct bereikbaar bij noodgeval
communiceren via internet met videochat, zodat je de persoon kunt zien
contact met andere leeftijdsgenoten
Ze blijft meer op de hoogte van het nieuws.
Ze blijven beter van dingen op de hoogte
Je bent actueel mee.
commun icatie bevorderend
vrienden
Veel vlugger op de hoogte van alles
ze is dan snel op de hoogte van dingen die veranderen : planning qua school of vrije tijd... Ze leren snel en duidelijk communiceren...
afspraken maken
Zo kan je altijd een beetje meevolgen met wat ze bezig zijn.
Veel sociale contacten.
Steeds up to date.
Snelle communicatie.

Goedkope communicatie met ouders.
Persoonlijke Ontwikkeling:
- Onderscheid leren maken tussen fictie en non-fictie.
- Het zichzelf (individu) leren vinden.
- Omgang met anderen.
- Het zich leren uiten op een geschreven of beeldende wijze
Communicatie op afstand.
ze blijven op de hoogte van alles
Info wordt snel gedeeld
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bereikbaar zijn
Van veel op de hoogte!
Zelf informatie opzoeken en doorgeven
De wereld wordt kleiner, je kan je gemakkelijker verbinden met anderen
mss minder wereld vreemd

4 - Wat vind je de nadelen voor je kind van sociale media? Geef er minstens 1.
Soms iets teveel op Gsm zitten
dat ze ook worden geconfronteerd met geweld en met sexschandalen
Te veel tijdverlies, andere dingen mogelijk
Soms zien ze ook wel dingen waar ze nog te jong voor zijn.
The WWW kan je veel te veel dingen vinden die niet kind vriendelijk zijn.
besteden er heel veel tijd in
Dat er via verschillende kanalen belangrijke info kan binnenkomen en ook soms heel last-minute, wat er toch wel voor zorgt dat de kinderen van deze
tijd sneller het gevoel krijgen altijd bereikbaar te moeten zijn en daardoor sneller overprikkeld kunnen raken.
Dat ze er verslaafd aan kunnen geraken
Je niet altijd weet met wie ze kontakt hebben
Soms ruzie door misverstand met vrienden
Besteden erg veel tijd aan de sociale media.
Zitten veel achter de pc of gsm
Kunnen in contact komen met personen met minder goede bedoelingen.
Dubbel gebruik schoolagenda en Smartschool = overbodig.
minder privacy
computerspelletjes op de computer kunnen verslavend werken. je moet grenzen stellen en zijn bij ons thuis vaak de aanleiding tot conflicten.
onpersoonlijk
misbruik van identiteit
tijdverslinder
echte sociale contacten verminderen
verslaving - er is altijd wel iemand die iets shared
Bijna geen communicatie meer van persoon tot persoon
Chatten met vreemden
Kinderen moeten zeker op de gevaren gewezen worden. Daar zijn ze zich niet altijd van bewust.
Kinderen zijn niet altijd bewust van de gevaren die het meebrengt, bv foto's delen, pesten,...
Tijdrovend
dat ze constant met de sociale media bezig zijn
Veel gevaren en pestgedrag
Het is een tijdsrover die verslavend werkt.
er blijft nog weinig tijd over voor andere dingen als je ze laat doen
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Ze zitten te veel aan hun computer/gsm
Kinderen kunnen na school, in hun privéleven, nog gepest worden via allerlei kanalen
Voorlopig nog geen omdat mijn kind tot op heden verstandig opspringt met die sociale media.
Als ik er toch een moet geven is het de angst als ouder dat je kind de hele wereld binnen handbereik
heeft. Dus ook de negatieve zaken.
Verslavend, gevaarlijk
Dat het tijdrovend is, want er wordt heel veel gedeeld.
iedereen het kan zien en erop kan reageren.
Ze zit continue met haar gsm
Tijd moet afgebakend worden anders wordt er te veel tijd aan besteed ipv buiten te spelen of te lezen ...
Te vaak afgeleid bij ieder berichtje dat binnenkomt
Kunnen alles vinden op internet ook heel wat dingen die niet geschikt zijn voor die leeftijd.
Gevaren en misbruiken
Dat je er geen controle over hebt, er bestaat zoveel.
Geen
Dat ze geen verkeerde mensen accepteerd als vriend, maar dat doet ze niet hoor.
verslaving, geen inspiratie meer om andere dingen te doen, 'meten' en vergelijken met anderen, al dan niet behoren tot groepjes
te weinig rechtstreeks sociaal contact.

dikwijls ongepast content op sociale media ( geweld, vulgair, pestgedrag mogelijk via social media )
geen beweging meer, kan niet meer zonder haar toestel, beheerst haar vrije tijd
Werkt zeer verslavend en heeft geen buitenhuis activiteiten meer .
- De stroom van ongefilterde informatie (zonder goede duiding)
- Cyberpesten
- Steeds er op letten dat je niet zomaar alles met iedereen deelt (privacy!)
- Het is voor de meeste jongeren toch wel een zeer tijdrovende bezigheid
de verleiding om te veel met pc of gsm bezig te zijn en te weinig met andere zaken die ook belangrijk zijn (studie, sport enz)
ruzie
Verkeerde vrienden
Ruzie's, pestgedrag zet zich verder naast de schoolmuren hierdoor.
Hij kan er moeilijk mee stoppen.
selecteren van correcte informatie.
Het gevaar,
Dat ze te lang gefocust zijn op hun gsm
andere soorten ontspanning wordt niet meer gedaan
je kunt alles vinden op het internet dat ook gevaarlijk en immoreel is
het vluchtige van het medium
Pesten gebeurt nu ook via Facebook en Messenger
Pesten is veel gemakkelijker
Er wordt van hen verwacht altijd bereikbaar te zijn,dit geeft een sociale druk.

Afdrukdatum: 2017-10-11

SMARTSCHOOL DIGITAAL SCHOOLPLATFORM

De sociaalste school (ouders)

7

druk
onrustig
gevaar van sociale media
Ze kan er te veel door afgeleid worden tijdens het studeren waardoor studies er onder lijden... Ze zou kunnen in contact komen met de "verkeerde"
mensen met slechte bedoelingen.
Leidt veel af
Tijdrovend
Pesterijen.
Lichte vorm van verslaving. Men kan geen uur zonder smartphone.
- gevaar voor verslaving, te veel gaan afhangen van.
- verkeerde tijdsindelingen
- blootstelling aan gevaren die zich anders in mindere maten voordoen of beter te beperken zijn.
Neemt te veel tijd in beslag.
soms wordt er misbruik van gemaakt
Feit dat je als ouder toch regelmatig moet afchecken let wie ze vrienden zijn en of de communicatie betjes blijft.
niet meer controleerbaar. Komt vaak ook anders en verkeerd over tov het zeggen of bellen naar iemand.
Ze geraken er aan verslaafd!
De rijd dat ze op sociale media zitten loopt al snel op, wat maakt dat echte sociale contacten dreigen op de achtergrond te geraken
Teveel tijd in beslag nemen, minder oog voor de dingen rondom in je omgeving, kan verslavend werken
minder rechtstreekse contacten met vrienden

5 - Heeft u of uw kind al iets positiefs meegemaakt op sociale media? Geef zeker 1 concreet voorbeeld.
Ja sneller kontakt leggen met leeftijdsgenoten
weet ik niet meer
Positieve en leuke berichten aankrijgen of verzenden, vb: bij verjaardagen enz...
Weet ik niet direct
Gratis optreden ik de buurt waar we op vakantie waren.
geen idee
Bijvoorbeeld als er in de buurt een dier verdwenen is, is het altijd fijn om te zien hoe snel mensen info delen en hoe snel dit kan helpen om het
verloren dier terug te vinden.
Dat ons hondje was gaan lopen en dat we een oproep hadden gedaan op fb en dankzij die oproep ons hondje snel terecht was
Leuke gerineringen die terug komen op fb
Door het contact op sociaal media worden er concrete afspraken gemaakt om samen dingen te doen, bv samen fietstocht meedoen.
Steun in moeilijke tijden
Nauwkeurig opvolging van de punten / geplande activiteiten tijdens of na de schooluren.
ja, contact gehouden met vriendinnen die naar een andere secundaire school zijn gegaan
ja, nieuwe vrienden overgehouden aan een kamp (dagelijks contact via what's up)
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Hij leert engels door de computerspelletjes
verschillende culturen doen mee aan een bepaald coputerspelletje / het werkt in zekere zin ook verruimend.
Hij contacteerd smartschool als hij niet goed weet wat hij moet doen voor school.
uitnodiging ontvangen voor groepsactiviteit
de vele gelukswensen wanneer je verjaart - van over de hele wereld. Appreciatie voor een gesharede prestatie.
Uitnodigingen voor evenementen en feestjes toegestuurd krijgen
Nee nog niks
Samen een online spel spelen met vrienden zonder dat ze fysiek aanwezig hoeven te zijn.
ja in online spelletjes, mensen die elkaar helpen.
Fijne foto's
ja, in groep een spelletje spelen
Samenwerking bij schooltaken.
het krijgen van leuk nieuws: de nonkel die ineens met foto toegevoegd liet weten dat er elf pups geboren waren
Veel plezier
Je blijft makkelijker op de hoogte van alles, nieuws, een baby geboren in de familie, verjaardagen, ...
Afspraken maken met de klasgroep om iets leuks samen te doen tijdens de vakantie.
Samen met vriendinnetje musicly
Veel vrienden mee gemaakt
voorbeeld is het opzoeken van bepaalde zalen betreft het wielrennen
Uit het oog verloren vrienden teruggevonden
Neen
Heb er geen enkel idee van.
Ja, medeklasgenoten veagen om hulp
Nieuwe vrienden gemaakt.
positieve boodschappen, informatie over dingen die je graag wil doen
Nee
de positieve reacties op haar musicaly's
Kan contacten leggen wereldwijd .
- Gelijkgestemde mensen leren kennen
de aanmoediging en steun die ze via sociale media kreeg toen ze een tijdje ziek was
Vrienden
Foto's, herinneringen die terugkomen of doorgestuurd worden via facebook, messenger,...
Uitgenodigd worden voor evenementen.
Niet echt!
Geen idee
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kunnen videochatten met mijn zus die in Italië woont
Goeie muziek luisteren via you tube
E-mails ontvangen en versturen met een hoop bijlagen is goedkoper dan via de post
nieuwe vriendschappen
Het is wel leuk voor haar als ze bijvoorbeeld op uitstap geweest zijn dat er foto's gedeeld worden en elkaar al eens bedanken voor de supertoffe dag
en complimentjes geven.
Ik heb mijn beste vriendin van vroeger terug gevonden
Actueel ben je mee
antwoord positieve feedback
vriendschappen sluiten
nieuwe vrienden
Door te skypen houden ze contact met familie die achterbleef als zij op reis is....
Felicitaties voor prestatie
Ja nieuwe vrienden leren kennen.
De Instagram account van mijn dochter had meer dan duizend volgers. Toen waren we allebei wel trots.
Nieuwe kennissen op doen.
Onderscheid tussen echte vrienden en online vrienden
Goed nieuws. Positieve reacties.
nee
Mijn dochter gebruikt Pinterest om info te zoeken, maar ook om creatieve borden te maken en delen.
Dit heeft er al voor gezorgd dat we vaak getrakteerd worden op leuke weetjes over films en personages.
Het leverde ook al een evenwichtiger ontbijtpatroon op.
neen
Afspreken om een uitstap te maken
Een belangrijk bericht
Gemakkelijker contact binnen een klasgroep of vriendengroep, er kan gemakkelijker afgesproken worden of vragen gesteld.
uitnodigingen via Soc med

6 - Heeft u of uw kind al iets negatiefs meegemaakt op sociale media? Geef zeker 1 concreet voorbeeld.
Soms pesterijen
ja dat ze iets erg gezien heeft bv: een zwaar verkeersongeval met kleine kinderen in de auto
achternadoen van gevaarlijke filmpjes op You tube, vb. met vuur spelen, enz..
Weet ik ook niet direct
Zijn bundel via smartschool op de verkeerde plaats opgeslagen.
geen idee
Gelukkig nog niet persoonlijk meegemaakt.
Gestook door vriendinnen onderling heeft al eens ruzie veroorzaakt en zoiets is nooit leuk
Pesten
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Zelf gelukkig nog niet, maar wel al minder leuke dingen in de omgeving gezien.
Niet waar ik weet van heb
Pesten via Whatsapp en Messenger.
neen
Tijdens groepsgesprekken werd hij vorig jaar wel eens genegeerd op sociale media.
In die tijd werd hij ook wel eens gepest op school.
Nu heeft hij daar geen last meer van .
frustratie wegens niet antwoorden op berichten
niet dat ik weet; mogelijk een uitreiken van een onbekend iemand, maar wordt gelukkig genegeerd.
Beelden ivm dierenleed, mensenleed, enz.
Nee
Computer is een keer gehackt geweest via de webcam. Gelukkig heeft hij toen alert gereageerd door de beveiligingssoftware een scan te laten doen.
ja, pestgedrag.
Foute info die zich razend snel verspreid
ja, pestgedrag
Tijdsverlies zodat andere belangrijke dingen niet meer gebeuren.
ruzie via berichten met (een) vriend(en)
Een filmpje op YouTube gezet
Neen, maar wij proberen dan ook zoveel mogelijk privé te leven, enkel de leuke dingen posten we. Maar als we lezen of zien dat er iemand iets heeft
meegemaakt of een ziekte heeft, dan denk je daar wel aan en dat kan uw dag beïnvloeden.
Dat er op groepschats ruzie gemaakt wordt.
nee
Pesterijen
niet echt een voorbeeld gevonden
Gelukkig niet voor zover ik weet
Door onoplettendheid abonnementsloten overschreden met een meerkosten van 150 euro
Ja, een man die zich voordeed als 15- 16- 17 jarige, een relatie opbouwen en daarna vragen om seksuele handelingen uit te voeren. Klacht ingediend,
binnenkort komt proces voor de rechtbank.
Neen
Gepest geweest.
dingen gezien dat het niet wilde zien, griezelige, enge dingen
Nee

ONGEPASTE CONTENT GEZIEN voor hun leeftijd
nepaccount istagram
Kan ik niet opkomen .
Mijn dochter heeft minder prettige berichten ontvangen via Instagram (anoniem).
door iemand buiten de groep gezet en "ontvriend"
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gepest
Vals profiel
Ruzie die zich blijft verder zetten en waar anderen dan zich in moeien.
Niet echt
pest mails in het lager onderwijs.
Geen
Met mij en mijn dochter persoonlijk niet We weten de gevaren van het internet en sociaal media en we gaan het ook niet opzoeken
Internet is zoals een mes, je kunt het gebruiken om groenten en vlees etc meet te snijden, maar je kunt het ook op de verkeerde manier gebruiken
door iemand te verwonden
gedumpt worden
Nee maar wel vrienden die via sociale media gepest worden
Mijn zoon is een keertje gepest geweest via fb
Neen
onrust agressie
negatieve berichten
nee
De verkeerde aankoop doen via het internet
geen idee, neen
Dat er foto's gepost werden terwijl hij dat niet wou.
Facebook account gehackt.
Pestgedrag (delen nemen aan).
Roddels.
nee
Een niet zo leuke post op FB van een ex-klasgenoot.
gepest geworden
Neen
Iemand die een foto postte terwijl je dit niet wilde
neen
nee

7 - Wat verwacht je van medegebruikers (vrienden, vreemden,...) van je kind op sociale media?
Vreemden worden niet aanvaard op zijn sociale media , alleen geacepteerd als hij ze ook daadwerkelijk kent
dat ze lang vriendinnen kunnen blijven ook dat er soms een menings verschil kan zijn
Dat ze geen pestgedrag ofzo gebruiken op sociale media
Dat dit op een fatsoendelijke manier gebruikt word
Kindvriendelijk tewerk gaan.
dat ze eerlijk zijn en dat ze geen misbruik maken (bv. vals profiel)
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Dat iedereen respectvol met elkaar omgaat.
Dat ze altyd rekening houden met het feit dat het nog kinderen zijn en dat er zeker geen vieze praat opgezet moet worden
Dat ze respeckt hebbne voor elkaar
Dat ze correct blijven en elkaar niet kwetsen.
Dat ze het gebruiken voor de juiste doeleinden
Positieve sociale contacten, geen pestgedrag, geen negativisme.
dat ze er verstandig mee omgaan
respect
respect voor elkaar
gezond verstand gebruiken
beleefdheid, rekening houden met elkaar en omstandigheden, vriendelijkheid
Positieve reacties, leuke filmpjes
Geen pestgedrag
Dat ze zich, hoewel niet fysiek aanwezig, correct gedragen.
respect naar elkaar toe en goede communicatie.
Respect
dat er zeker geen gepest gebeurd. mijn kinderen mogen geen vreemden toevoegen.
respect
Respect en vriendelijkheid
respect, beleefdheid
Beleefdheid, niet pesten
Dat ze respect hebben, geen negatieve commentaren, geen pestgedrag
Respect in alle vormen van het woord.
geen pestgedrag op sociale media
Dat ze de info die mijn kind deelt respecteert en niet misbruikt.
respect naar privecy
Dat ze eerlujk en respectvol blijven
Respect van privacy en eerlijkheid
Respect.
Respect
Dat ze goed oppassen met wat ze online zetten.
hoffelijkheid, respect, beleefdheid
Dat je contact hebt met je vrienden maar niet zo goed dat vreemden ook kunnen mee kijken zonder dat je dat wilt.

dat de algemene gedragsregels van kracht blijven (beleefd, niet pesten... )
respect voor privacy
Dat ze zich eerlijk en oprecht gedragen .
-Respecteer elkanders privacy! Dus niet ongevraagde foto's of berichten delen en taggen
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vriendelijk met elkaar omgaan en roddel vermijden
Dat ze iedereen op een fatsoenlijke manier behandelen
Beleefdheid, geen schending van recht op afbeelding, leuke en fijne momenten delen.
Respectvol omgaan met elkaar.
Dat ze het beleeft houden.
Er verstandig mee omgaan
Mijn dochter mag geen vreemden aannemen op sociaal media en daar ook niet mee chatten
Vrienden die dingen zeggen of posten die niet kunnen, worden verwijderd of geblokkeerd
correct taalgebruik
Dat ze vriendelijk blijven en geen te rare dingen posten. Het moet ten slotte aangenaam blijven.
Respect
Eerlijkheid,,geen pesterijen.
correctheid zoals in het echte le
ven
eerlijkheid
Dat ze respect hebben voor mijn dochter !!
geen pestgedrag
geen onwaarheden
Niets. Dat ze geen verkeerde bedoelingen hebben met mijn kind.
Respect.
Respect voor anderen.
Respect.
geen dingen delen die tot pesten lijden
Dat het gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is: mensen samenbrengen en dingen delen.
Geen pesterijen.
Ik vind het ook belangrijk dat jongeren weten dat sociale media vaak gebruikt worden als façade. M
Iedereen heeft wel eens een crappy Day en niet iedereen ziet er altijd uit om door een ringetje te halen.
Dat ze opletten met wat ze schrijven en posten met betrekking op iemand anders.
Dat ze geen foto's posten
RESPECT
steeds beleefd en respectvol, geen negatieve dingen.
Niet verschuilen achter de sociale media maar de moed of kracht bezitten om het mondeling te vertellen,
problemen dienen uitgepraat te worden, niet via sociale media
niets

8 - Wat verwacht je van je kind op en met sociale media?
Dat hij beleeft blijft en geen vreemden aanvaarden
dat ze er iets van opsteekt en ook dat ze er verstandig mee omgaat
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Dat ze hier goed mee omgaan en ook geen pestgedrag ofzo tegenover anderen gaan vertonen of plaatsen
Dat hij zich aan de regels houd
Snel op de hoogte zijn van alles
dat ze er correct mee omgaat
Dat het respectvol omgaat met iedereen en dat het heel goed waakt over zijn/haar privacy. Dat het niets op sociale media gooit dat het bij wijze van
spreken ook niet openbaar aan het raam naast onze voordeur zou hangen.
Dat ze dat niet misbruiken
Respeckt voor anderen
Het zelfde, geen rare dingen plaatsen, mensen met respect behandelen en ze niet kwetsen. En zeker geen leugens verspreiden.
Juist en correct gebruik ervan
Verruiming van kennis, sociale contacten.
dat ze er verstandig mee omgaan en het enkel gebruiken waarvoor de app's gemaakt zijn
respect / geen misbruik maken van ...
Er is geen oog oog contact en kinderen durven daarom wel eens dingen te zeggen zonder er over na te denken dat het kwetsend is. Er is geen
confrontatie.
gezond verstand gebruiken
niet te veel tijd besteden aan sociale media
beleefdheid, rekening houden met elkaar en omstandigheden, vriendelijkheid, en toch wel nadenken over wat je kan en mag sharen (elke data die
ooit op het internet is verschenen kan ooit tegen je gebruikt worden).
Sociaal vaardig en leuke berichtjes
Niks negatiefs over anderen en zeker niet pesten
Dat hij zich ook correct gedraagt en zich bewust is van de valkuilen en gevaren.
voorzichtigheid en respect naar anderen
Respect
dat ze geen vreemden toevoegen en niets doen dat ze niet willen en dat ze alles moeten zeggen wat niet door de beugel kan
respect en voorzichtigheid
Hetzelfde, respect en vriendelijkheid en bedachtzaamheid.
iedereen met respect behandelen en beleefd blijven
Niet pesten
Het is niet meer weg te denken in deze tijd maar dat ze er wel verstandig mee omgaan en moeten opletten voor slechte bedoelingen of mensen
Dat ze hier op een verstandig manier mee omgaat.
Dat wil zeggen dat ze regelmatig toont waarmee ze bezig is uit eigen beweging en op vraag van ons.
Media gebruik vooral uit te voeren in de buurt van controle (huiskamer en niet eigen kamer)
Niet constant online te zijn en zeker niet meer na 21.30 uur.
Als er iets is wat ze niet begrijpt even melden en er dan samen naar kijken en spreken.
Dat ze voorzichtig zijn en blijven en indien nodig de ouders om raad vragen
Dat er enkel nuttige dingen op sociale media wordt gezet
dat ze er goed overwogen met omgaan
Idem
Respect voor privacy van anderen en eerlijkheid
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Dat er steeds positieve dingen worden geplaatst.
Respect tegenover iedereen
Dat ze voorzichtig is.
respect, hoffelijkheid, beleefdheid...
????

dat ze zich houden aan bepaalde afspraken qua tijd , content ....
Geeft jezelf niet bloot, letterlijk en figuurlijk
Dat hij zich ook eerlijk en oprecht gedraagt en niet te veel informatie vrijgeeft waar anderen misbruik kunnen van maken .
- Steeds je gezond verstand blijven gebruiken en dus niet zomaar alles te grabbel gooien
- Huiswerk en sociale media zijn niet voortdurend combineerbaar (probeer te beperken in tijd dus)
idem als vorige vraag geen zaken posten of bespreken die te privé zijn
geen pestgedrag en correcte uitspraken
Hetzelfde als vraag 7; Beleefdheid, geen schending van recht op afbeelding, leuke en fijne momenten delen.
Dat hij respectvol omgaat met anderen.
Dat hij de juiste informatie leert selecteren en respect toont naar andere gebruikers van het medium.
Dat ze er verstandig mee omgaan
Dat ze niet te veel aandacht op een dag eraan besteed, maar zich ook bezig houd met sporten, huiswerk en huistaken
Niet te nieuwsgierig zijn en dingen proberen op te zoeken op google
Niet chatten met vreemden
fatsoenlijke foto's posten, bijvoorbeeld niet te bloot
Geen geflirt met jongens en ook met niemand zijn gevoelens spelen
correct taalgebruik
Dat ze het niet zal misbruiken.
Respect voor andere mensen en andere meningen
Het voorgaande antwoord verwacht ik ook van mijn kind.
dat hij leert omgaan met de IT wereld zoals hij is en zal worden
hoe ermee om te gaan
Dat ze er voorzichtig en efficiënt mee omspringt!
geen pestgedrag
geen kwetsende zaken posten
Dat er geen misbruik van gemaakt word.
Dat het er slim mee omgaat. Bv. Geen naaktfoto's posten. Geen persoonlijke details in de filmpjes die gepost worden op YouTube.
Respect op brengen voor anderen.
Respect voor alles en iedereen.
niets delen wat niet mag of waar hij niet zeker van is
Net hetzelfde als wat ik van de andere gebruikers verwacht (zie vraag 7)
Dat hij er ook oplet wat hij post en wat hij zegt en schrijft op sociale media.
dat ze er op een volwassen manier mee omgaan!
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RESPECT
opzoeken van gegevens, vragen en hulp stellen die sneller kunnen beantwoord worden, contact met familie en vrienden, dingen bekijken die bij de
leeftijd horen...
geen ongepaste dingen kunnen vinden of zien, grenzen trekken
?

9 - Wat verwacht je van school op en met sociale media?
Via smartschool is dit erg handig vinden wij
dat de school toezicht houd als de leerlingen aan de computer bezig zijn en dat ze zo maar niets op facebook zetten zonder eerst toestemming te
vragen aan de ouders
Goede en correcte info zodat je van alles op de hoogte blijft
Heb ik niet echt een antwoord op
Dat ze de kinderen bijstaan in het leerproces.
geen idee
Dat er een gezond evenwicht mag zijn en dat de kinderen er ook (en dus niet alleen thuis) bewust mee leren omgaan.
Niks speciaal
Dat ze hen mee helpen de gevaaren te zien
Dat ze die goed gebruiken.
Dat ze informeren
Nuttige informatie overbrengen naar kind en ouders. Op de hoogte houden van randactiviteiten, evaluaties...
Meer sociale mediagebruik -> zeer positief
Maakt het als ouder makkelijker om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van je kinderen
Maar mss als school naar de leerlingen toe wel benadrukken dat sommige van de app's ook worden misbruikt
(dwz gebruikt voor slechte doeleinden) en hun wijzen op hoe ze daar best mee kunnen omgaan
Als er klachten zijn dat dit ook ernstig genomen wordt.
Ouders informeren wie dat ze moeten contacteren of kunnen contacteren op school als er bv gepest wordt via sociale media want dat is niet altijd
even duidelijk.
Misschien via een berichtje op smartschool.
dat ze er een juist en nuttig gebruik van maken
beleefdheid, rekening houden met elkaar en omstandigheden, vriendelijkheid, en toch wel nadenken over wat je kan en mag sharen (elke data die
ooit op het internet is verschenen kan ooit tegen je gebruikt worden).
Ik hoop dat school mijn kind begeleidt en aandacht schenkt aan zowel de positieve als negatieve zaken die sociale media met zich kunnen
meebrengen.
Liefst zo weinig mogelijk, thuis wordt er al genoeg op sociale media vertoeft
De kinderen daarin begeleiden
Dat ze kinderen ook op een veilige manier leren hier mee om te gaan.
duidelijke lessen over de gevaren van het internet en de gevolgen ervan
Respect
duidelijkheid geven op de gevaren van sociale media
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De nodige informatie meedelen.
berichtgeving
Niet te veel druk
Het is leuk als ouder een foto op bv. FB te zien van je kind tijdens een bepaald vak of uitstap. Een snellere en milieuvriendelijkere manier van
communiceren
Dat kinderen hun smartphone mogen gebruiken als media om zaken voor de lessen op te zoeken.
Doch controles hierop blijven noodzakelijk, zeker tijdens momenten van zelf-of groepsstudie.
Dat het gebruik tijdens pauzes van smartphone moet kunnen maar dit met een kritische blik blijven sturen.
Pauzes zijn er in de eerste plaats om met elkaar om te gaan en niet ieder in zijn eigen wereldje op zijn smartphone.
kinderen terecht wijzen op de gevaren ervan
Dat zij de nuttige en nodige informatie deelt
dat ze er overwogen mee omgaan
Idem
Sensibilisering overr gevaren van sociale media
Een zeer goede begeleiding, voorlichtingen ivm de gevaren.
Niets concreet
Dat ze leuke momenten online zetten, zodat we leuke foto’s kunnen bekijken.
informatie doorgeven, inlichten, ...
Dat ze de kinderen voldoende op de hoogte brengen wat er allemaal gebeurd op dat vlak.

dat ze toch een minimum aan duiding geven ivm gebruik
Regelmatig stilstaan bij de gevolgen van de sociale media
Dat het word gebruikt zoals het zou moeten gebruikt worden .
- Jongeren kritisch leren omgaan met sociale media en de informatiestroom
- Wijzen op de gevaren van sociale media (privacy!)
- De aanpak van cyberpesten integreren in het antipestbeleid
- Het klassikaal gebruik van smartphones en tablets stimuleren maar niet uit het oog verliezen dat sommige jongeren niet mee kunnen (o.w.v.
problematische thuissituatie) > digitbetisme vermijden
info en foto's van het schoolgebeuren en evenementen op school.
info over planning en uitstapjes bijv
Dat er geen misbruik gebruikt wordt van prive dingen
Delen van schoolse situaties, creaties, voorstelling van personeel,...
Op de hoogte gehouden worden van wat er op school gebeurd.
dat leerlingen ondersteunt worden in het correct gebruik van sociale media. Dat de school ingrijpt wanneer er misbruik is op sociale media tussen
leerlingen van de school.
School , hun daarbij mee verstandig mee leert omgaan
weet niet
info geven aan de ouders/leerlingen
Dat de school de kinderen ook bewust maakt van de gevaren die het met zich kan meebrengen
Dat je op de hoogte wordt gehouden van dingen in en rond de school en graag wat foto's
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Enkel te gebruiken als het een meerwaarde heeft.
hetzelfde
ermee over waken van het gevaar van de sociale media
Dat de school de sociale media gebruikt waarvoor ze dienen : dat er ook niet te veel gebruik van gemaakt wordt...
correct gebruik: aankodigingen ruim op voorhand.
Geen opdrachten last minute
Dat ze ermee leren omgaan. Bv om schoolwerk op te zoeken.
Communicatie via smartschool
Foto's van activiteiten op facebook
Toezicht op gebruik van internet als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van lessen. Het leren om gaan met allerhande vormen van communictie.
Het leren gebruiken als een doelgericht instrument mbt de studies. En het bijstaan in het gebruik ervan voor hun persoonlijke vorming.
Vooral info.
dat ze de kinderen voldoende inlichten van de gevaren
Nuttige info
Foto’s van activiteiten
Leerlingen informeren over voordelen maar ook gevaren van sociale media.
Klachten/pesterijen via sociale media ter harte nemen en hier ook duidelijke boodschappen durven geven.
Dat ze het enkel gebruiken als het nodig is.
Dat ze de lln. duidelijk maken dat er gevaren aan verbonden zijn!
Een goede communicatie tussen school en ouders
respect voor het kind, inzake planningen van schoolwerk, niet steeds verwachten dat iedereen elk moment beschikbaar is, of op smartschool kijkt,
berichten nakijkt.
ook leren dat er nog steeds een keuze is, je hoeft niet constant op je gsm te kijken, je mag een bericht ook later beantwoorden....
duidelijke communicatie

10 - Hoe mag jouw kind omgaan met sociale media.

1) Mijn kind mag niet op sociale media.
2) Mijn kind mag enkel onder toezicht op sociale media.
3) Mijn kind mag een beperkte tijd op sociale media.
4) Mijn kind mag zoveel hij/zij wil op sociale media.
Totaal

0
6
46
23
75

11 - Hoe lang zit uw kind gemiddeld per dag op sociale media?
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1) minder dan 1 uur
2) 1-2 uur
3) 2-3 uur
4) 3-4 uur
5) 4-5 uur
6) 5-6 uur
7) meer dan 6 uur
Totaal

19

8
30
13
10
6
0
2
69

12 - Geef 1 tip voor een veiliger gebruik van sociale media. (Wat moet of mag je juist niet doen?)
Vreemden niet aanvaarden en geen pesterijen
je moet het gebruiken alleen voor wat je het echt nodig hebt en niet voor iets anders bv sexfilmpjes bezoeken want sommige tieners zijn benieuwd
wat ze gaan zien op zo'n site ze zouden die site's moeten blokkeren of pas toelaten vanaf 18 jaar of nog ouder
niet teveel privézaken plaatsen op sociale media
Je moet je kinderen gewoon af en toe controleren zonder ze het weten of ze mogen het zelf weten... en met niemand in contact gaan dat ze niet
kennen...
Er bestaan verschillende programma's die kinderen, tieners kunnen beschermen tegen ongewenste websites.
K9webprotection is er zo één van. Deze website filtert alle ongewenste websites er uit. Een goeie internet security of antivirus is ook geen
weggesmeten geld.
......
Blijf je ervan bewust dat een boodschap op sociale media een eigen leven kan gaan leiden. Dus post niets dat je ook niet in het offline of echte leven
zou doen.
Zorgen dat je altyd controle hebt erover en dat je kan ingrijpen als het nodig is en dat je klaar staat voor je kind als het over iets wil praten dat
gebeurd is op de sociale media
Ze mogen geen mensen die ze niet kenne toevoegen zondar dat ik het weet
Plaats nooit dingen waarvan je niet wilt dat de hele wereld ze mogen zien of weten.
Nooit je inlaten met pestgedrag
Onbeveiligd facebooken.
Onbeperkt zaken 'liken'.
Niets te persoonlijks posten
Best duidelijke afspraken maken anders zit onze stef continue op de computer.
Bv na het avondeten mag hij niet meer op de computer, als je er vroeg genoeg mee begint dan wordt dit automatisch een gewoonte.
Stef heeft autisme en die hebben vaak de neiging om geobsedeerd bezig te zijn met computerspelletjes.
Hij heeft vaak contact met "freakjes"(volgens hem zijn dat zijn vriendjes) met drie cmputers en 5 schermen op hun kamer die continue aan het spelen
zijn.
Dit leidt vaak tot conflicten binnenshuis, vooral tijdens de vakantie.
Tijdens de schooldagen valt het nogal mee want dan heeft hij ook andere dingen te doen.
Vraag nr 11 vindt ik moeilijk om in te vullen omdat hij tijdens de schooldagen 1 tot 2 uur op de computer zit, dat valt dus best wel mee. Tijdens
vakantie of weekend en als je het niet echt in"t oog houd durft hij 6 tot 10 u. op de computer
spelletjes te spelen.

informeer voldoende met wie je bezig bent. Niet alles liken en iedereen toevoegen.
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Niet alles geloven wat op sociale media komt.
Nadenken (bewust worden/zijn) dat eens geshared, het voor altijd en eeuwig bechikbaar is (en al dan niet tegen je kan gebruikt worden).
Respecteer jezelf, je familie en vrienden, maar ook iedere onbekende die wenst informatie te sharen via sociale media - iedereen heeft een mening en
die verdient respect.
Bepaalde sites blokkeren en meer controleren wat er juist gebeurt op sociale media.
Nooit met vreemden chatten of aanvaarden op facebook
Denk steeds goed na over hetgene wat je deelt met anderen. Zou je dat over geruime tijd nog goed vinden dat je die informatie publiek hebt
gemaakt.
Als ouder af en toe controleren op de kinderen hun profiel, vragen stellen, babbelen over en nakijken wat ze doen. Duidelijk zijn over wat zeker niet
mag (persoonlijke gegevens doorgeven)
...
geen vreemden toevoegen, ik kijk geregeld de jongste haar sociale media na
Je kind regelmatig controleren en dat ook als regel opstellen
Geef geen persoonlijke informatie aan vreemden.
weet met wie je omgaat, onbekenden dien je niet te antwoorden
Ouderlijk toezicht
Bepaalde sociale media staat privé, dus dat niet iedereen alles kan zien, enkel de mensen die we kennen en dat je als ouder toch een beetje mee kan
volgen waar je kind zichzelf mee bezig houd en controle kan hebben
Sociale media als middel gebruiken en niet als doel op zich.
niet zomaar iedereen aanvaarden, zodat die jou profiel dan kan zien. Je profiel goed beveiligen
Meer controle
Wees zuinig met het verspreiden van je huidige locatie op Facebook
Blijf respectvol tov jezelf
Geen idee
Proberen een open relatie te hebben en je kind vertrouwen wat niet altijd makkelijk is.
Laat kinderen onder de 14 niet op sociale media en ligt kinderen in over de gevolgen !
Maak het leuk gek, ... maar beveilig je profiel voldoende!
duidelijke regels en afspraken binnen het gezin, bewustwording van de gevaren van sociale media
Opletten met wat je plaatst op sociale media.

ouderlijk toezicht/ begeleiding
tijdslimiet introduceren, meer controle van ouders en externen.
Geen informatie uitwisselen waar anderen misbruik kunnen van maken .
Geef nooit persoonlijke informatie door aan mensen die je niet écht kent! (Geen privéadres, telefoonnummer, mailadres, ...)
geen vreemden als vriend aannemen
Het verbieden dan doen ze het stiekem en dat vind ik gevaarlijker
Instellen van limieten op toestel dat je kind gebruikt.
Je privacyinstellingen instellen. Niet je hele leven op sociale media posten.
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Je kind ondersteunen bij het gebruik van sociale media! het correct leren omgaan met andere mensen en je woorden op sociale media leren wikken
en wegen. Tweemaal nadenken vooraleer je een tekst verstuurt en je steeds afvragen of je andere mensen geen pijn doet met opmerkingen en
bemerkingen.
Op sexsite, en foto posten op instagram
veel goede informatie geven en de gevaren uitleggen
vertrouwen hebben in je kind
straffen als de afspraak niet wordt nageleefd
als ouder moet je wel toegang kunnen hebben tot hun sociaal media of gsm, zodat je af en toe toch eens kunt controlen
op een onverwacht moment
niet alles zomaar klakkeloos geloven/vertrouwen
Voordat mijn kind een nieuwe vriend mag accepteren op Facebook moet ze het altijd eerst vragen aan ons .bij twijfel (Als ze iemand niet zo goed
kent) mag het verzoek niet aanvaard worden
Alleen mensen aanvaarden die je kent want je weet nooit wie er aan de andere kant van het scherm zit
Alles van je privé delen op FBI.
beperkingen voor kinderen
pasje
bepaalde sites blokkeren
Niet op alles onbezonnen ingaan, maar eerst goed nadenken voor je stappen zet richting onbekende elementen of mensen...
opletten met onbekenden
Gewoon je kind duidelijk maken wat wel en niet mag. En de voor-en nadelen van sociale media.
Nooit je adres meedelen.
- vertonen van pestgedrag
Geen sociale media aan tafel tijdens het eten.
regelmatig kinderen inlichten over de gevaren op sociale media
Niet:
Je persoonlijke gegevens doorgeven/publiceren.
Je profiel openbaar zetten.
Zomaar vriendschapsverzoeken aanvaarden.
Afspreken met iemand die je via sociale media leert kennen.
Pesten
Regelmatig controleren wat je kind op sociale media post.
Je kinderen vertrouwen!
Geen foto posten zonder toestemming
Bewust maken van de mogelijke gevaren van het bekijken van dingen die niet bij de leeftijd passen.
Bewust maken dat ook gewoon spelen, lezen, wandelen, sporten .... ontspanning kan / mag zijn.
Bewust maken dat ook al is het fantastisch om zo verbonden te zijn er nog steeds een vrije wil is, en dat je niet onmiddellijk moet springen om je
berichten te checken.
duidelijke communicatie over soc media met kinderen en jongeren
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