
 

 

 

 

Sociale media / GBS De STiP Linden 

 

« Je bent er voor,  je bent er tegen  en overal kom je het tegen. »Maar internet en 

sociale media hebben steeds meer impact op ons dagelijks leven , ook dat van kinderen. 

Sociale media bepalen mee hoe we communiceren en hoe we onszelf presenteren. We 

moeten goed leren omgaan met de risico’s maar ook met de voordelen ervan. 

 

Van het onderwijs wordt verwacht dat we de jongeren klaarstomen voor de toekomst. 

Het correct en functioneel toepassen van sociale media speelt daar een belangrijke rol. 

Het welzijn van onze kinderen  is daar een belangrijke prioriteit. Niet enkel wat betreft 

mediawijsheid,maar ook op het vlak van het bijbrengen van digitale competenties heeft 

de school eenbelangrijke functie. 

 

Wij moeten ons bewust zijn van onze pedagogische taak en steeds kritisch bepaalde 

zaken 

in vraag stellen. Mogen de leerlingen hun iPod of smartphone meenemen naar de klas? 

Mogen 

leerlingen deze toestellen gebruiken tijdens de les? Hoe ga je met elkaar om in de 

virtuele wereld? 

Hoe zeg je dingen tegen elkaar als anderen meelezen? Welke afbeeldingen zet je op je 

profiel en 

welke niet? Hoe houd je de regie en word je geen slaaf van het medium? 

 

Waarom belichten we deze sociale media? 

 

1. Sociale media sluiten enorm aan bij de leefwereld van jongeren. Ze zijn er mee 

opgegroeid 

en voor hen zijn ze een evidentie. 

2. Onderwijs heeft als belangrijke taak om jongeren mediawijs te maken. Sociale media 

zijn 

daar een wezenlijk onderdeel van. Om die reden is mediawijsheid dan ook als 

vakoverschrijdende 

eindterm opgenomen. 

3. Het onderwijs bereidt leerlingen voor op de toekomst. Onder andere via sociale media 

brengen we hen de kennis, vaardigheden en attitudes bij die nodig zijn om te leven en 

werken 



in de huidige en toekomstige kennismaatschappij. 

4. Na het internet vormen sociale media een aanwinst in de nooit ophoudende zoektocht 

naar 

het beste leermiddel. 

5. Door sociale media kunnen we leerlingen beter en slimmer laten (samen)werken en hun 

werk organiseren. 

6. De kansen tot netwerken en levenslang leren liggen door sociale media voor het 

grijpen. 

Het uitbouwen van een persoonlijk leernetwerk was nog nooit zo eenvoudig. 

7. Door de vlotte werkbaarheid van sociale media kan je veel verschillende doelgroepen 

bereiken. 

Als PR- en marketingmiddel bieden ze dan ook enorme kansen 

 

 

Als we even de eindtermen hierover bekijken zien we dat de achtste eindterm verwijst naar 

sociale media. Deze laten we geïntegreerd aan bod komen vanaf het vierde leerjaar. 

 

 

Eindterm 8: leerlingen kunnen ict gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige 

manier te communiceren. 

 

Enkele cijfertjes 

Facebook blijft heer en meester als meest gebruikte sociale netwerk bij jongeren. Facebook is 

ook de populairste app bij jongeren en laat daarmee andere sociale netwerken als YouTube 

(62%), Instagram (30%) en Twitter (25%) ver achter zich.  

De online berichtendienst Facebook Messenger wordt door 86% van de jongeren gebruikt. Maar 

ook gelijkaardige diensten als Snapchat (49%), Skype (40%) en WhatsApp (25%) zijn populair 

bij jongeren.  

E-mails sturen doen jongeren veel minder (gemiddeld 0,58 mails per dag), maar ze geven wel aan 

dat e-mail voor hen een beter kanaal is dan sociale media om op de hoogte te blijven van 

activiteiten georganiseerd door de jeugdbeweging, sportclub of school. Sowieso valt op dat 

jongeren -behalve bij jeugdhuizen – persoonlijke communicatie als sms, e-mail en 

privéberichtjes verkiezen boven statusupdates en tweets. 

 

Hoe pakken we dit aan in GBS De STiP ? 

 

-Facebook, twitter , instagram enz  worden niet concreet toegepast in de klassen,  wel 

theoretisch belicht en als gespreksonderwerp naar aanleiding van discussies. Facebook in niet 

toegestaan voor kinderen -13 jaar . Doch stellen we vast dat de meeste leerlingen van de derde 

graad een facebookaccount hebben.  

-Mail , teams zijn wel actief 

-De school laat geen gsm gebruik door leerlingen toe alleen in noodgevallen na goedkeuring van 

de directie 

-Elke klas heeft minstens 2 desktops en 2 tablets 

-Laptops, dootabs en fototoestellen zijn beschikbaar bij de ict co  



-Filter of niet? 

 -Prijzen werden aangevraagd 

 -Brainstorm met het netwerk ICO (ovsg)  

Besluit: Gezien het prijzige kostenplaatje en gezien de ervaringen van scholen waar wel een 

filter werd geplaatst , maar ook weer verwijderd, omwille van heel wat praktische 

belemmeringen, besloten wij geen filter te plaatsen . Alert zijn en blijven , wanneer leerlingen 

met deze media omgaan blijft de boodschap. Zo leren we de kinderen ook omgaan met de 

risico’s, wat hoort onder eindterm 8 

Wanneer er zich eventueel een incident zich voordoet , wordt dit onmiddellijk uitgediept . De 

rol van de volwassene,  in dit geval de leerkracht , blijft een belangrijke factor. Wij zijn van 

mening dat we onze kinderen weerbaar maken door geen filter in te schakelen. We leren hen 

goed omgaan met de risico’s maar ook met het ruim aanbod aan mogelijkheden. 

 

-Wat voor wie? 

 

-Kleuters en 1ste graad worden onder begeleiding geconfronteerd met deze media zijnde: 

foto’s zoeken, online educatieve spelletjes. Bij gebruik van websites om info te zoeken, worden 

de websites door de leerkracht geselecteerd en klaargezet 

-2de graad: Vaardigheden en attitudes aanleren bij gebruik van sites,  in het vierde leerjaar 

wordt het mailen aangeleerd. 

-3de graad: hier wordt uiteraard het meest rond dit item gewerkt. 

Veilig internetten- websites voor het vijfde leerjaar- picasa- click safe ( een workshop 

georganiseerd door child focus , clicksafe, tweejaarlijks voor 4 5 en 6. Het jaar dat ze niet 

komen leren het spel click safe in de klas) –webquest  veilig online-it’s up toyou (een interactieve 

online film tegen cyberpesten)-Ikbeslis.be voor onderwijs- Drweetal-…. 

De ict-co geeft regelmatig info door die leerkrachten kunnen toepassen , deze info komt van 

het www en van het netwerk ICO (ovsg) 

 

En bovenal niet te vergeten : eindeloze gesprekken rond cyberpesten naar aanleiding van 

incidenten die gebeuren vanuit de thuisbasis. Regelmatig stellen we vast dat leerlingen de 

sociale media en dan specifiek facebook misbruiken om medeleerlingen te pesten, plagen. En dit 

pikken we niet!Dit wordt direct aangepakt in groep en of individueel, ouders worden afhankelijk 

van de graad van de ernst meestal op de hoogte gebracht. 

 

Hoofdzaak blijft :  

dat we onze leerlingen vaardigheden en attitudes aanleren en laten oefenen, zodat ze correct 

omgaan met deze media 

 

 

In de pipeline 

 

-Gebruikersprotocol voor kinderen en ouders 

-Nettiquette 

-Facebookpagina met beperkte vrienden nl de ouders , voor de zesdeklassers wanneer ze op 

bosklassen gaan. VB Edmodo 



 

 

 

 

 

 

 

 


