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UITNODIGING voor 19 november 2019 - 19.30 uur - @ Aula KKC 

Ouderavond over het gebruik van (sociale) media 

 

Mediaopvoeding – wat hebben onze kinderen van ons nodig?  
 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

We nodigen u uit voor een actieve ouderavond over mediaopvoeding, waarin we samen nadenken over hoe we 

tieners willen en kunnen opvoeden als het gaat om sociale media en gamen. Op deze ouderavond over 

mediaopvoeding spreekt Els van Barneveld van Bureau Jeugd & Media. Zij laat zien waar we allemaal over 

moeten nadenken, en waarom. Ook krijgt u handvatten voor het gesprek thuis. 

Alle tieners zijn vele uren per dag online. De een gamet, de ander zit vooral op Instagram, of YouTube. De online 

mogelijkheden passen bij uitstek bij de behoeften op deze leeftijd. Dat ze grenzen overgaan en soms wel 24/7 

contact met elkaar willen, ook. Ouders kunnen niet meer meekijken en regels opleggen werkt meestal ook niet 

meer in de puberteit. Maar wat werkt dan wel? Waar kun je over praten met je kind en hoe pak je dat aan? 

Moet je verbieden dat ze met hun mobiel gaan slapen? Wat doe je aan dat groepsgedoe in Whatsapp, van 

buitensluiting tot ronduit pesten? Hoe voorkom je problematisch game-gedrag? En zitten al die sociale media 

hun huiswerk niet te veel in de weg? Hoe beïnvloedt het kijken naar YouTube en Instagram hun zelfbeeld en 

ambities? Hoe kunnen wij als ouders praten over media zonder dat we precies weten wat ze allemaal doen? En 

zonder ruzie te krijgen over beeldschermtijd?  

Als school willen wij leerlingen begeleiden, zodat ze verantwoordelijke mediagebruikers worden. Ze krijgen 

daar lessen over, maar we doen het graag sámen. We hopen dan ook dat u er bent op dinsdagavond 19 

november 2019. 

Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee voor u klaar en om 19.30 uur zullen we starten met deze 

informatieavond. 

Met vriendelijke groet, 

                                         

Willemijn Stolk                        en          Inge Takens 

Afdelingsleider 1-2-3- Havo  en         Afdelingsleider 1-2 VWO 

----------------------------------------------- 

Els van Barneveld is een mediawijze duizendpoot. Ze werkt als online communitymanager, anti-pestcoördinator, 

AVG-specialist en mediacoach op een grote middelbare school. Ze weet als geen ander wat de impact is van 

sociale media op het leven van jongeren. Voor Bureau Jeugd en Media verzorgt ze ouderavonden over 

mediaopvoeding, gastlessen mediawijsheid en workshops over sociale-mediabeleid. 

 


