Zo organiseer je een geslaagde ouderavond over digitale
geletterdheid
Een ouderavond is een goede aanleiding om met ouders te praten over de opvoeding van
hun kinderen op internet en welke rol de school daarin heeft. Zeven tips voor een
geslaagde ouderavond over digitale geletterdheid.

1. Bepaal het doel en het
thema van de avond
Probeer de avond zo concreet en bij
voorkeur zo actueel mogelijk te houden.
Een ouderavond over digitale
geletterdheid in het algemeen zal moeilijk
zijn om uit te voeren. Het is namelijk een
breed begrip. Dus: spits toe. Bijvoorbeeld:
wat willen we dat kinderen aan het einde
van de basisschool of middelbare school
aan digitale bagage hebben? Of: wat is
digitaal pesten en wat kun je ertegen
doen? Licht toe wat de school van plan is
en ga daar met de ouders over in gesprek.
Wat vinden ze daarvan? Welke hulp
kunnen zij bieden?
Tip 1: bedenk een insteek voor de
ouderavond aan de hand van de driedeling
in dit handboek: kennis en vaardigheden,
leren samenleven en leren zijn.
Tip 2: gebruik de MediaDiamant van
Mediawijzer.net als 'kapstok'. De
MediaDiamant is opgebouwd uit vijf
kanten die samen de belangrijkste
onderdelen van mediaopvoeding vormen:
•
•
•
•
•

Plezier – geniet van de mogelijkheden
Veilig – voorkom risico's
Samen – begeleid je kind
Inhoud – weet welke media geschikt
zijn
Balans – momenten met en zonder
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Op
https://www.mediawijsheid.nl/mediadiam
ant is een afbeelding met uitleg te
downloaden, die je aan ouders kunt
uitdelen.

2. Bepaal de doelgroep
Welke ouders nodig je uit? Het is knap
moeilijk een verhaal te vertellen dat
onderbouw-ouders en bovenbouw-ouders
aanspreekt. Op de middelbare school
hetzelfde verhaal. Als het thema zich
bijvoorbeeld toespitst op sociale media,
dan ligt het voor de hand daar geen
ouders met jonge kinderen voor uit te
nodigen.
Tip: nodig ook andere geïnteresseerden
uit. De school profileert zich zo op een
positieve manier buiten de schoolmuren.

3. Communicatie en PR
Een hoge opkomst hangt vaak af van een
goede communicatiestrategie. Een goede
invalshoek veel maakt veel uit. Ouders
hebben vooral opvoedkundige vragen,
blijkt uit de praktijk. Zoals: hoe lang mag
een kind op internet, wat is verantwoord?

Geef kinderen een brief mee, stuur de
ouders op tijd een mail, gebruik sociale
media, et cetera. Is er een ouder met een
communicatie-achtergrond? Of geef
leerlingen de opdracht via sociale
campagne te voeren.

Interactief theater - er zijn
theatergroepen die voorstellingen geven
over digitale media. Ouders worden op
het podium gevraagd, om de voorzetjes
(die uit het leven zijn gegrepen) van de
acteurs af te maken.

4. Zorg voor goede apparatuur

Tip: lees het draaiboek van stichting
School en Veiligheid voor een ouderavond
over pesten, met veel suggesties om
digitaal pesten met ouders te bespreken.

Zorg voor een groot wit scherm om je
presentatie zichtbaar te maken, ook voor
de mensen achterin de zaal. Denk ook aan
geluid. Is er internet-verbinding nodig.
Vraag je ict-coördinator om de technische
kant van de zaak op zich te nemen. Zet op
tijd alle spullen klaar. Heel vervelend als
de zaal al vol zit en de techniek blijkt niet
te werken.

5. Maak een gevarieerd
programma
Werk een thema uit tot een scenario.
Neem voor een geslaagde 'performance'
deze elementen op:
Interactie met ouders - steek niet een
verhaal af zonder met de ouders in
gesprek te gaan. Je kunt bijvoorbeeld
aftrappen met een plenair verhaal van 45
minuten, waarna je de ouders in groepjes
kunt laten praten aan de hand van
stellingen of cases (wat doe je als…? )
Schakel leerlingen in - maak bijvoorbeeld
een videoquiz waarin leerlingen antwoord
geven op vragen en ouders - voordat het
antwoord wordt uitgesproken - moeten
raden wat het kind zegt (Wat zou je op
internet kopen als je al het geld had dat je
je maar kon wensen? Het antwoord zou
kunnen zijn: Ik zou Google kopen!). Een
andere mogelijkheid: laat kinderen kleine
internet-workshopjes geven (hoe maak je
een sterk wachtwoord, of hoe bouw je
een toren in Minecraft, of wat kun je doen
tegen digitaal pesten?).
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6. Kies een goede spreker
Vanzelfsprekend moet de inleider
voldoende deskundigheid hebben. Een
goede spreker kost meestal geld - deze
mensen verdienen er hun boterham mee.
Maar heb je een leraar die veel weet, zet
die vooral voor de groep. Zorg in elk geval
dat de spreker een goed pedagogisch
inzicht heeft. Omgaan met digitale media
is vooral ook een kwestie van opvoeden,
een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de ouders en de school. Kan de
spreker beide perspectieven verbinden? Er
zijn prima organisaties in te huren;
sommige zetten ook interactief theater in.

7. Geef de deelnemers iets
mee
Na afloop van de ouderavond moeten de
deelnemers eventueel op de informatie
kunnen terugkomen. Geef de ouders dus
iets mee voor thuis. Dat zouden
bijvoorbeeld onderstaande
voorbeeldvragen kunnen zijn.
•
•
•

Hoe was het vandaag op internet?
Wat is voor jou het verschil tussen
goed en fout op internet?
Hoe bewaak jij je privacy op internet?

Activiteit voor een bijeenkomst met
ouders, docenten en leerlingen

het op je eigen telefoon hebt nagedaan,
zet je een kruis in het vakje. Als je drie
taken op een rij hebt uitgevoerd, roep je:
SnapChat!

SnapChat Bingo
Opdracht aan de ouders en leraren: vind
een leerling die de taak kan uitvoeren.
Laat hem of haar dat voordoen. Nadat jij

Benodigdheden: een smartphone met
daarop de app SnapChat geïnstalleerd
met een werkend account.

Ik kan via
Snapchat foto’s
uit mijn eigen
filmrol
versturen naar
vrienden

Ik kan een
Bitmoji
maken

Ik weet hoe ik
een Snapcode
kan versturen
zodat
vrienden mij
kunnen
toevoegen

Ik weet hoe
ik mijn
naam kan
aanpassen

Ik kan
(video)bellen
met mijn
vrienden op
Snapchat

Ik weet hoe ik
via Snapchat
een nummer
kan herkennen
(zoals met
Shazam) en
deze ook
terugvinden

Ik kan
reageren op
Snapchatverhalen van
vrienden

Ik kan
advertenties
onderscheiden
van 'echte' (of
privébericht
op snapchat

Ik kan mijn
locatie
uitzetten
door de
Ghost Mode
aan te
zetten

Ik kan vrienden
toevoegen

Ik kan zien waar
mijn vrienden
zich bevinden
(live gpsfunctie)

Ik kan mijn
profielfoto
aanpassen

Ik kan een foto
in mijn verhaal
plaatsen

Ik kan
instellen wie
mijn verhaal
bekijkt

Ik kan mijn
trofeeën
bekijken op
Snapchat

Ik heb een
streak gehad

Ik kan een
foto met 2
filters tegelijk
sturen met
Snapchat

Ik kan mijn
foto's opslaan
in mijn filmrol
in plaats van
op de app

Ik kan een
groepschat
aanmaken

Ik kan het
geluid van een
video
vervormen
met een
stemfilter
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