Aan welke aspecten van Mediawijsheid
zou je vooral aandacht willen besteden
op jouw school?

Welke ideeën heb je al om
Mediawijsheid te integreren in het
onderwijsleerproces?

Welke methodiek gebruik je voor
Informatievaardigheden?

We vervangen al ons papieren
verwerkingsmateriaal door
digitale opdrachten.

Onze leerlingen zijn veel te jong om het
over sexting te hebben.

Wil je structureel of incidenteel
aandacht besteden aan
Mediawijsheid?

Ik wil de berichtjes die mijn kind op
internet zet, kunnen lezen.

Hoe zou je de ouders van jouw groep
erbij betrekken wanneer je met je
leerlingen aan de slag gaat met
Mediawijsheid?

Ik maak me zorgen over de veiligheid
van mijn leerlingen op internet.

In ons pestprotocol besteden we ook
aandacht aan online pesten.

Kinderen hoeven geen feitjes meer uit
het hoofd te leren. Ze moeten goede
zoekvaardigheden leren.

Digitale geletterdheid moet een apart
vak worden bij ons op school.

Welke afspraken heb je met je
leerlingen gemaakt over het
maken van filmpjes of foto’s op school?

Welke vaardigheden hebben
leerlingen nodig om Mediawijs te zijn?

Ik heb op internet niets te
verbergen!

Doe je mee aan de week van de
Mediawijsheid?

Wat kunnen mijn leerlingen
mij leren van het internet?

Wat is de meerwaarde voor de school
van het communiceren met ouders via
een ouderportaal?

Een ouder nodigt je uit op
Facebook. Accepteert u de
uitnodiging?

Het laatste boek met een kaft
dat ik gelezen heb, is...

Net zoals je op het schoolplein
wachtloopt, moet je ook op social
media opletten wat je leerlingen doen.

Ik gebruik internet vooral voor...

Onze school moet zich ook op social
media profileren.

Wij hebben een prima systeem om te
reageren op vervelende incidenten die
zich op social media afspelen.

Ik heb alle webcams afgeplakt.

Als jongere zou ik ook graag
vloggen op Youtube.

Wat wordt verstaan
onder Webcare?

Noem twee veelgebruikte websites
met informatie over media-opvoeding
voor ouders en leerkrachten.
(opzoeken mag!)

Als ik lesgeef, kijk ik nooit op
mijn smartphone.

Het wel of niet gebruiken van
Social Media is een keuze van de
leerkracht en niet van de school.

