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Tijdens de Media Ukkie Dagen van 25 

maart tot en met 1 april 2022 besteden 

we aandacht aan mediawijsheid in de 

opvoeding van kinderen van 0 tot 6 

jaar. Het thema is dit jaar ‘Swipe, stap, 

sprong’. Kun je een kind alleen met 

een tablet, tv, smartphone of boekje 

laten spelen? Hoe begeleid je een kind 

stap voor stap in de ‘digitale wereld’? 

Hoe zet je media in, zodat een kind er 

ook iets van leert en sprongen maakt? 

En hoe maak je keuzes die aansluiten 

op de ontwikkeling van het kind? 

Antwoorden krijg je tijdens het webinar, 

of van ons tijdens een bezoek aan de 

bibliotheek! 

 

 

 

 

 

DIGITALE GELETTERHEID 

 

Landelijk webinar 

Maandag 28 maart neemt Denise 

Bontje (mediasmarties.nl) je mee in het 

media-aanbod voor jonge kinderen. Je 

krijgt antwoord op vragen die je als 

ouder hierover kunt hebben en je krijgt 

ook nog mediatips voor thuis mee. 

Meld je hier aan om deel te nemen aan 

het webinar  

 

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 

 

Mediatips voor thuis  

Als ouder of verzorger leer jij je kind 
hoe het veilig en met plezier media 
gebruikt. Dat doe je door 
samen media te gebruiken. Ook is het 
belangrijk dat je geschikte media kiest 
en zorgt voor balans. Vind je weg in de 
wereld vol media met deze wegwijzers 
in diverse talen: Nederlands, Pools, 
Engels, Arabisch en Turks 
 

Wil je thuis aan de slag met je kind, 

bekijk dan deze handige mediatips. 

Ontdek de verschillende mogelijkheden 

om te leren met en zonder scherm: 

Mediatips voor peuters 

Mediatips voor kleuters  

 

In de bibliotheek  

Kom ontdekken in ons media- 

“proeftuintje” op de jeugdafdeling in De 

Witte Dame. Maak kennis met de 

robotslak Qobo en AR-puzzels. Onze 

collega’s laten je graag zien welke 

media passen bij de leeftijd van je kind.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://register.gotowebinar.com/register/7115931922378377483
https://wegwijs.mediasmarties.nl/wp-content/uploads/2022/02/brochure-mediaopvoeding-Nederlands.pdf
https://wegwijs.mediasmarties.nl/wp-content/uploads/2022/02/Poolse-vertaling-Mediaopvoeding-tips-voor-ouders.pdf
https://wegwijs.mediasmarties.nl/wp-content/uploads/2022/02/Engelse-vertaling-Mediaopvoeding-tips-voor-ouders.pdf
https://wegwijs.mediasmarties.nl/wp-content/uploads/2022/02/Arabische-vertaling-Mediaopvoeding-tips-voor-ouders.pdf
https://wegwijs.mediasmarties.nl/wp-content/uploads/2022/02/Turkse-vertaling-Mediaopvoeding-tips-voor-ouders.pdf
https://www.mediasmarties.nl/wp-content/uploads/2022/02/Mediatips-voor-thuis-Kijk-hoe-ik-groei-peuters.pdf
https://www.mediasmarties.nl/wp-content/uploads/2022/02/Mediatips-voor-thuis-Kijk-hoe-ik-groei-KLEUTERS.pdf

