Informatie over de bijeenkomst ‘Mediaopvoeding’ van OUDERAVOND.nl.
In het onderstaande bericht vindt u informatie en extra internetbronnen over de bijeenkomst Veilig
Internet (Sociale Media) die bij u op school heeft plaatsgevonden.
Meer lezen over kinderen en beeldscherm?
http://www.kijkwijzer.nl/upload/ps/565_Beeldschermkinderen.pdf
Kinderen gebruiken internet op een andere manier dan u. Naast informatie zoeken willen zij graag gamen
(http://mediawijs.be/sites/default/files/artikels/bestanden/mediawijs_gamen.pdf ), communiceren (Skype, chat, Twitter) en
publiceren (youtube, facebook, whatsapp). http://mijnkindonline.nl/artikelen/alles-over-instagram!
Bekijk samen met uw kind de 6 internetregels van Phineas en Ferb via Youtube: http://disneyxd.disney.nl/veiliginternetten/.
Bespreek de regels via een medialogboek: hoeveel tijd besteedt u of uw kinderen aan media? www.checkyapp.com.
Er zijn voor kinderen specifieke kinderwebsites. Check bijvoorbeeld www.koekeltjes.nl, of www.netwijs.nl of
http://www.manssen.nl/2015/05/20/4-websites-waar-kinderen-filmpjes-van-youtube-kunnen-bekijken/ .
http://mijnkindonline.nl/publicaties/brochures/104-leerzame-apps-sites geeft u een overzicht van apps en sites die geschikt én
leerzaam zijn voor uw kind. Voor meer publicaties over creatieve apps of uitleg over minecraft:
http://mijnkindonline.nl/publicaties/brochures.
De digitale identiteit:
Kinderen hebben waarschijnlijk al bij spellensites of sociale media een profiel aangemaakt. Hierbij gaat het niet zozeer om:
welke informatie is gegeven, maar meer of deze informatie waar is. Eenmaal gelogen over leeftijd of woonplaats zal lange tijd
problemen kunnen geven. Alles wordt opgeslagen. Neem eens de voorwaarden van apps of websites door met uw kind. Dit
geldt ook voor ‘vrienden’. Speel samen met je kind de volgende game: www.kenjevrienden.nu! Wie zou jij kiezen? Bekijk de film:
http://www.meet-charlotte.nl/index.php?/facebook/movie-about-facebook/. Hoe profileert u zichzelf?
Veilig online:
Wat voor opvoeder ben je eigenlijk? Doe de test op http://mijnkindonline.nl/artikelen/welk-type-mediaopvoeder-ben-jij. Om te
helpen met goede vragen, bekijk deze lijstjes eens: http://mijnkindonline.nl/artikelen/25-manieren-om-te-vragen-hoe-was-hetvandaag-op-internet.
Als je foto’s wilt publiceren, bedenk dan eerst of je de foto wilt delen op internet, en vraag toestemming als er iemand anders op
staat. http://www.iusmentis.com/boek/
Communiceren:
Chat niet zomaar met iemand die je niet kent of nog nooit in het echt hebt gezien. Blokkeer iemand als je het geen fijn gesprek
vindt. Let op, met de webcam is veiliger chatten. Die ander kan zich niet anders voordoen.
http://www.youtube.com/watch?v=b6UaabZIYPk Maar let wel goed op met wie je webcamt.
Voor meer informatie: mail info@ivowouters.nl of @ivowouters (twitter).
Op http://sevendays.nl/mediawijsheid vindt u veel links. http://www.mediawijzer.net/mediawijsheid-geen-spelletje/.
Bronnen voor als het mis gaat: www.meldknop.nl, www.vraaghetdepolitie.nl, www.mediaopvoeding.nl.
Beveiliging en monitoring voor tablet vindt u via: http://www.mobicip.com/.
Je tablet kindvriendelijk? http://www.digidreumes.nl/nl/site/kindvriendelijke-instellingen/117
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