
 
 

           
 

 
NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL  
 
 
Sociale media en groepsapps van kinderen   
 
In de groepen 6, 7 en 8 hebben vrijwel alle kinderen een smartphone en maken zij veel gebruik van 
sociale media, zoals what’s app. Er worden veel groepsapps aangemaakt. Groepsapps per klas, soms 
groepsdoorbroken, dan weer een groepsapp met een selectief aantal kinderen.  
 
Groepsapps zijn heel handig (we maken er allemaal gebruik van) en er gebeuren veel leuke dingen 
op. Even kletsen, een berichtje sturen of informatie uitwisselen. Maar …. we merken op school meer 
en meer dat er ook hele vervelende dingen gebeuren. Kinderen die belachelijk worden gemaakt, 
gepest of buitengesloten worden. Dit is heel pijnlijk voor en heeft veel impact op het betreffende kind. 
Het kan ook een negatieve invloed op de sfeer in de groep hebben. Het is een issue dat in het 
voortgezet onderwijs al langer speelt, maar de laatste twee jaar meer en meer ook op alle 
basisscholen.  
 
In preventieve zin kunnen wij dit soort incidenten als school nauwelijks voor zijn. We besteden veel 
aandacht aan omgangsnormen en waarden (ook op sociale media) en zodra we merken dat er iets 
vervelends in een groepsapp gaande is maken we dit direct bespreekbaar in de groep. We staan stil 
bij de motieven van de veroorzakers en de effecten daarvan op de slachtoffers, de rol die groepsdruk 
hierin speelt en we maken opnieuw afspraken.  
 
Grensoverschrijdend gedrag op sociale media is een fenomeen van deze tijd dat steeds meer ons IKC 
binnen komt. We zijn er dan ook extra alert op. Dit is één van de redenen waarom we in november 
een ouderavond hebben georganiseerd met als thema: “sociale media van kleuter tot puber”. Dit 
schooljaar nog gaan we van start met een leerlijn mediawijsheid. Nieuwsgierig? Kijk op 
www.nationaalmediapaspoort.nl. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen in deze leeftijd nauwelijks beseffen wat zij aanrichten met 
vervelende foto’s en berichten. Bovendien is de knop “verzenden” snel ingedrukt. Ook is gebleken dat 
kinderen het taalgebruik nogal eens minder schokkend vinden dan volwassenen. Iets dat weliswaar 
leeftijdseigen is, omdat de set normen en waarden nog niet volledig is geïnternaliseerd. Zij beseffen 
echter niet dat alles wat je op internet/sociale media zet onuitwisbaar is en welke schade zij de ander 
kunnen aanrichten. 
 
Uit onderzoek is ook gebleken dat veel ouders niet weten wat hun kind op sociale media aan het doen 
is of wat er in zo’n groepsapp gebeurt. Weet jij welke websites jouw kind bezoekt en welke accounts 
die heeft aangemaakt? Kijk daarom regelmatig mee met wat jouw kind op facebook, instagram, what’s 
app en internet doet en maak dit bespreekbaar. Dat zal soms corrigerend moeten, maar veel vaker zal 
dit wanneer regelmatig gebeurt in een vertrouwde begeleidende sfeer kunnen. Achterin deze 
nieuwsbrief nog eens een overzicht van handige websites (zie ook de nieuwsbrief van 3 november 
2017). 
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Maandag 5 februari studiedag 
 
Aanstaande maandag heeft het onderwijsteam een studiedag. De kinderen zijn dan vrij.  
 

Rapport/verslagbespreking  
 
Op de grote tafel in de aula liggen de intekenlijsten klaar voor de 10-minutengesprekken in de week 
van 19-23 februari. Komende week kunnen jullie nog intekenen. Aanstaande donderdag 8 februari 
geven wij het rapport mee aan de kinderen van groep 3 t/m 8.  
 

Kunstweek 5 t/m 9 maart  
 
In de week van 5-9 maart staat het IKC in het teken van de kunstweek. Meer informatie hierover volgt 
na de voorjaarsvakantie. We gaan in ieder geval met alle groepen naar het Kröller Müllermuseum. 
Daarvoor is natuurlijk vervoer nodig. Ouders die ons willen helpen kunnen contact opnemen met de 
leerkracht van hun kind.  
 

Gymbanken speelzaal 
 
We hebben een aantal gymbanken over in ons speellokaal. Interesse? Neem even contact op met 
Carin Ketelaar.  
 

Van Juliette: de vakleerkracht muziek 
 
Wisten jullie dat jullie kind de liedjes die op school met de methode 123zing aangeleerd worden, thuis 
kan oefenen met de speciale inlogcode voor de kidspagina? Deze is aan het begin van het schooljaar 
uitgedeeld, maar het kan natuurlijk zijn dat 'ie kwijt is, of dat kinderen  helemaal vergeten zijn dat dat 
kan! Spreek de leerkracht van de groep dan even aan, die kent de code. Echt een aanrader! Juliette 
houdt de kidspagina iedere week up to date! 
 

Nieuws van de MR 
 
Nog niet zo lang geleden deden wij een oproep in de nieuwsbrief, omdat wij op zoek waren naar 
nieuwe ouders voor de oudergeleding binnen de MR. Tot onze vreugde kunnen wij jullie melden dat 
aan deze oproep gehoor is gegeven en de MR weer compleet is. De bezetting van de MR ziet er nu 
als volgt uit: 
- Marco Masselink : onafhankelijk voorzitter 
- Bjorn Weekhout : oudergeleding 
- Ninke Wiersema : oudergeleding 
- Bionda van Someren : oudergeleding 
- Gerda van Triest : oudergeleding 
- Peter Lefèvre  : personeelsgeleding 
- Yvonne Gerritsen : personeelsgeleding 
- Sandra Legierse : personeelsgeleding 
- Hanneke Heymen : personeelsgeleding 
 

Belangrijke data: 
 
5 februari  : Studiedag school (kinderen vrij)  
7 februari  : Spelletjesochtend groepen 1-2 
8 februari  : Groep 3 t/m 8: verslag mee 
9 februari  : Carnaval 
12-16 februari  : Voorjaarsvakantie 
19-23 februari  : 10 minutengesprekken 
5-9 maart  : IKC themaweek “Wat een Kunst” 
 

 
Namens het IKC-Team 
Wim Oosterman 



 
 

Informatieve websites sociale media en kinderen 
 
Afspeellijst relevante video’s op YouTube: 
Social Academie (uitgesplitst op Jonge Kind, Oudere kind en Pubers) 
Barry Kuijpers (afspeellijsten: Reclame, Digitaal Pesten, Mediawijsheid, Onderwijs) 
 
Voor heel veel informatie, zoals tips om in gesprek te gaan met je kind: 
www.mijnkindonline.nl 
www.mediawijsheid.nl 
 
Keuzetest Profielfoto’s: 
www.Kenjevrienden.nu 
 
Alles over gamen inclusief test: 
https://www.gameninfo.nl/publiek/test-je-game-gedrag 
 
Poster Whatshappy: 
http://mijnkindonline.nl/publicaties/lesmateriaal/whatshappy 
 
Check voordat je post: 
https://www.mediaenmaatschappij.nl/campagnes/check-voordat-je-post 
 
Kinderzoekmachines: 
www.koekeltjes.nl 
www.jouwzoekmachine.nl 
 
 
Veilig op YouTube: 
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/hoe-voorkom-ik-dat-mijn-kind-vieze-en-gewelddadige/ 
 
 
Als het mis gaat: 
Meldknop: https://www.meldknop.nl/ 
Help wanted: https://www.helpwanted.nl/ 
Politie: https://www.vraaghetdepolitie.nl/ 
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