Mijn kind heeft een iPad!
Bij het Kindcentrum Snijders vinden we het belangrijk dat we kinderen voorbereiden op de toekomst,
ook op de digitale toekomst. Daarom maken wij gebruik van de iPad en andere digitale middelen in het
onderwijs. Zo leren de kinderen de weg te vinden in de wereld van media en technologie. We vinden
het belangrijk om daarbij ook de ouders mee te nemen. Het is goed als ouders weten wat hun kind met
de iPad doet en kan. Het gebruik van digitale middelen brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee.
Misschien kun je als ouder wel wat hulp gebruiken bij de begeleiding van je kind, daarom hebben we
een aantal tips:
1.

Kinderen hebben recht op veilige media. Het is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van ouders en de school. Het is daarom goed om je te
verdiepen in het beleid van ons kindcentrum en na te denken over het
mediagebruik thuis.

2.

Bespreek met je kind wat hij/zij doet op de iPad. Vaak kan en weet je kind
meer dan jij denkt. Het is belangrijk er met je kind over te praten en interesse
te tonen. Hierdoor vergroot je de kans dat je kind het ook komt vertellen als hij/
zij iets onprettigs heeft meegemaakt bij het gebruik van de iPad.

3.

Maak thuis afspraken over de ‘schermtijd’. Kinderen hebben hier zelf ook
behoefte aan (en geef als ouders het goede voorbeeld 😉 ). Bij de instellingen
van de iPad kun je ook zien wat er op de iPad is gedaan.

4.

Maak samen met je kind afspraken over de privacy-instellingen van de iPad en
bijvoorbeeld over het delen van foto’s.

5.

Bescherm je kind tegen schadelijke beelden en teksten door filters. Als je kind
op het kindcentrum is, hebben we hier maatregelen voor getroffen. Ook op de
iPad zijn bepaalde dingen niet mogelijk. Maar hoe zit dat met het internet
thuis?

6.

Je kunt als ouder gebruik maken van de Zuludesk Parent App. Hiermee kun je
functies op de iPad (tijdelijk) beperken. Ook kun je ouderlijk toezicht instellen.

7.

Voor vragen of advies kan je altijd terecht bij de groepsleerkracht of bij een van
de leerkrachten van het iPad-team (helpdesk@kcsnijders.nl)
Doe de
ouder&kind Media-quiz!

Wil je meer informatie?
De Media Diamant
Waarom is mediaopvoeding
belangrijk?
https://youtu.be/NLXvhwuEj0Q

De betrouwbare wegwijzer in slim en
veilig gebruik van (digitale) media.
https://www.mediawijsheid.nl/
mediadiamant/

https://www.mediawijsheid.nl/
ouderkindquiz/
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