
Game en chatgedrag bij kinderen/schermtijd

Het blijft voor veel ouders een moeilijke afweging:

-hoe controleer ik wat mijn kind online doet en hoe bescherm ik hem/haar?

-zijn de games die gespeeld worden wel verantwoord voor die leeftijd?

-wat wordt er allemaal in de chats verteld en gezegd?

-hoe lang mag schermtijd per leeftijd duren?

Veel te veel om hier adequaat op te kunnen antwoorden, maar graag geven we toch enkele handvaten die helpend kunnen 

zijn:

*Houd contact met je kind: praat over de dingen die gedaan worden online en controleer af en toe even (ook op het moment 

zelf want chats van bijvoorbeeld snapchat verdwijnen) zodat je kind weet dat er meegekeken wordt.  Ouderlijk toezicht 

installeren kan zeker ook helpend zijn.

*Stel duidelijke grenzen over wat kan en wat niet kan: welke games laat je toe, welke sociale media (pas vanaf 12 jaar), welke 

chatruimtes, hoe lang mag er op de schermpjes gekeken worden… Evalueer af en toe de regels want soms is het nodig iets aan 

te passen naarmate dat een kind ouder wordt of een bepaalde afspraak niet goed werkt.  Wel is het belangrijk telkens 

voldoende lang vol te houden, sommige regels hebben ook even tijd nodig om een vaste gewoonte te worden.

*Als je hulp wil bij het inschatten van games: op Youtube vind je trailers of ‘walktroughs’ van games waarbij je ziet wat het spel 

inhoudt.  Op die manier kan je zien of dit aansluit bij de leeftijd.

*Schermtijd 6-8 jaar: max 1 uur per dag (liefst 2X30 min), schermtijd 8-10 jaar max 1,5 uur per dag, schermtijd 10-12 jaar max 2 uur 

per dag (let op: telkens alle schermen zoals tv, I pad, game consoles… samengeteld).  Geef een 5-tal minuten op voorhand aan 

dat het tijd zal zijn.  Meteen eisen om te stoppen lokt vaak weerstand uit (het is nog bezig, ik ben nog niet klaar…).  De 

aankondiging maakt dit op een veilige manier op voorhand duidelijk.

*Uit onderzoek blijkt dat wanneer ouders duidelijke regels hanteren én daarnaast geïnteresseerd en emotioneel ondersteunend 

zijn, hun kinderen opgroeien tot onafhankelijke, vriendelijke mensen.  Alleen maar streng zijn en té strak regels hanteren, leidt juist 

tot meer teruggetrokken en minder sociale kinderen.

*Wil je meer info?  Op de site www.medianest.be krijg je zeer praktische antwoorden op allerlei vragen rond gamen, 

schermtijd, sociale media…  een grote aanrader!  Maak je je echt zorgen over je kind, neem gerust contact op met ons!

http://www.medianest.be/


22/03: medisch schooltoezicht 6e leerjaar

25/03: uitstap 3e leerjaar chocolate Nation Antwerpen

29/03: ontbijt Broederlijk delen en Oekraïne (inschrijven via brief)

31/03: sponsortocht 4e leerjaar ten voordele van school in Senegal

1/04: lenteviering, uitstap markt 2e leerjaar

4/04 t.e.m. 18/04: paasvakantie

21/04: uitstap 2e leerjaar Hof Ter Motte

25/04: archeoloog/legomaster op bezoek 5e leerjaar

26/04: uitstap 5e leerjaar Antwerpen

27/04: pedagogische studiedag (geen les voor de kinderen)

28/04: uitstap 6e leerjaar Gent

2/05: facultatieve verlofdag (school gesloten)

6/05: rapport 4

7/05: eerste communie

17/05: toneel 3e en 4e leerjaar

18/05: toneel 1e leerjaar

21/05: schoolfeest namiddag, meer info volgt!

24/05 en 25/05: cruise eerste leerjaar (overnachten op school)

26/05: Hemelvaart (school gesloten)

27/05: brugdag (school gesloten)

29/05: Vormsel

30/05: ouderraad 20 uur

Algemene ouderbevraging

We evalueren onze werking constant en proberen een 

zo goed mogelijke school te zijn voor onze kinderen en 

ouders.  Daarom is het belangrijk dat we ook input 

krijgen van jullie.  Binnenkort ontvangen jullie via mail 

een link naar een ouderbevraging waarvan we heel 

vriendelijk durven vragen om deze in te vullen.  We 

kunnen de binnengekomen antwoorden dan gebruiken 

om te kijken waar we nog zaken moeten 

verbeteren/veranderen.  De vragenlijst wordt anoniem 

ingevuld en zal beschikbaar blijven tot maandag 19 

april (einde paasvakantie).  We willen jullie nu al 

bedanken voor de constructieve feedback!

Gemachtigd opzichter

We blijven ondertussen naarstig verder zoeken naar gemachtigde opzichters voor de 

Schoolstraat.  Ook de gemeente is ingeschakeld.  We zijn dus nog op zoek naar mensen 

die 1 of meerdere momenten de oversteek aan de Schoolstraat willen verzorgen.  Het is 

zeker niet zo dat dit om een engagement voor een volledige week gaat.  We zouden 

het al super vinden als we enkele mensen vinden die bijvoorbeeld elk 1 dag in de week 

voor hun rekening nemen.  Vrijwilligersvergoeding is voorzien, korte opleiding bij de start 

idem!

Schoolfeest

Na 2 jaar mogen we eindelijk opnieuw 

een feest organiseren waar iedereen 

elkaar kan ontmoeten.  Het schoolfeest is 

daarvoor de ideale gelegenheid.   Noteer 

alvast 21 mei in de agenda.  Meer info 

over het programma volgt weldra!

picknickbanken

Met de opbrengst van de 

Valentijnsontbijten kochten 

we 4 leuke picknickbanken 

voor in de tuinen.  Nogmaals 

veel dank voor de steun. 

Beetje bij beetje komen we 

waar we jaren geleden 

wilden zijn!


