
MEDIA

WIJSHEID

12-11-2019
Ouderavond: Isa in digiland

19:30
Jutter

De Jutter
Lutinelaan 3, 8899 BD Vlieland 
0562 452 772
info@dejutter.nl

schooldejutter



De OR en het team van de Jutter nodigen u uit voor DE ouderavond rondom 
mediawijsheid!  Opa’s en oma’s zijn natuurlijk ook van harte welkom!
Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen: 
thuis, op school, in de trein en op straat. Moderne media zijn bovendien 
gemakkelijk te bedienen, waardoor ook de allerkleinsten de tablet of 
smartphone ogenschijnlijk moeiteloos gebruiken. Hoogste tijd om voor ons 
als ouder en leerkracht informatie, tips & trics te krijgen over dit 
onderwerp.

Informatieavond Mediawijsheid

‘Sociale vaardigheiden’

“Hoe doe je dat ook alweer? Zo’n smiley in het echt?’

ISA
Isa zit op eilandschool ‘De Zandbank”.
We volgen Isa’s mediagebruik van haar 
kleutertijd tot het moment dat ze naar 
de middelbare school gaat. 

Over Youtube, games, vloggers, 
unboxing video’s en natuurlijk social 
media (Facebook, Twitter, Instagram, 
Snapchat). Alles wordt besproken.
De voordelen, nadelen, tips & trics, 
gevaren, handige apps en websites. 

Een interactieve avond met ruimte 
voor discussie, een heuze kahootquiz 
en waarbij al uw vragen worden 
beantwoord.

Hoe kan ik mijn kind 
goed begeleiden bij 
media gebruik?

Hoe voorkom ik 
dat het gebruik van media negatieve 
invloed heeft op de gezondheid van mijn kind?

Hoeveel tijd mag een 
kind aan media besteden 
en hoe reguleer ik dat als 
ouder?

Hoe weet je wat 
geschikte media 
zijn?

Barry Kuijpers, (docent, trainer, 
digitaal creabea) verzorgt deze inter-
actieve ouderavond. Barry heeft meer 
dan 15 jaar ervaring in het onderwijs 
en is Nationaal MediaCoach. Naast het 
verzorgen van ouderavonden, lessen 
en trainingen, werkt Barry als do-
cent voor Avans+ (21e Eeuwse Vaar-
digheden) en Onderwijsadviseur voor 
de Gynzy Academie.

 Samen met o.a. Ivo Wouters vormt 
hij bovendien Mediaproof. Een nieuwe 
organisatie met als motto: Wij zorgen 
voor de LOL in het onderwijs!


