Toolkit twee landelijke webinars Week van de Mediawijsheid
Wil je als bibliotheek meedoen met de twee landelijke webinars en ouders in jouw omgeving
uitnodigen voor deze webinars? Dan vind je hier kant-en-klaar teksten om te gebruiken.

WEBINAR 1:
Landelijke webinar voor ouders met kinderen in het primair onderwijs
1. De uitnodiging:

Hieronder volgt de tekst voor de uitnodiging voor de landelijke webinar voor ouders met kinderen op
de basisschool, die je kunt gebruiken op de website van je bibliotheek. Plaats deze tekst op de
website met een mogelijkheid om aan te melden. Op deze manier komen de gegevens van de
deelnemers bij de lokale bibliotheek terecht. Nadat deelnemers zich aangemeld hebben, krijgen zij
een bevestiging. Voor de tekst van de bevestiging vind je hier ook een tekstvoorstel. In die tekst staat
de registratielink naar de webinar. Deze moeten de deelnemers direct activeren.

[tekst]

Landelijke webinar ‘Samen sociaal online’
In het kader van de Week van de Mediawijsheid (5 november t/m 12 november 2021) neemt Denise
Bontje van Mediasmarties.nl ouders mee in het mediagebruik van kinderen tot 12 jaar. In hoeverre is
er sprake van balans? Hoe sociaal zijn social media eigenlijk? Waar leg je de grens voor online of
offline contact en hoe praat je met je kind over media? Welke media kun je daarvoor gebruiken?
Samen sociaal online
De afgelopen tijd waren we meer aangewezen op online contact. Nu we steeds meer live kunnen
doen, is het goed om de balans weer te herstellen. Maar hoe doe je dat? Hoe staat het ervoor met
het mediagebruik van kinderen? Dat betrokken zijn belangrijk is, weten we. Dat het leuk kan zijn om
als gezin iets te doen, ook. Maar de tijd ontbreekt. En WAT doe je dan? Daarnaast zijn kinderen
steeds meer alleen online bezig. Hoe weet je dat ze zich online net zo sociaal gedragen als offline?
Meld je aan
Kortom, heb je kinderen op de basisschool? Meld je dan aan voor dit webinar. Je ontvangt praktische
tips om het gesprek aan te gaan over het gedrag online. Ook is er voldoende ruimte voor vragen. Laat
je inspireren!
Deze gratis webinar wordt gegeven tijdens de jaarlijkse Week van de Mediawijsheid, een initiatief
van Netwerk Mediawijsheid.
Wat:

Een webinar met praktische tips over het mediagebruik van kinderen op de
basisschool

Voor wie:

Ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar

Wanneer:

Dinsdag 9 november 2021 van 20 uur tot 21 uur

Hoe:

Online webinar

Over Denise Bontje
Denise Bontje (@dmaakthetbont) is gespecialiseerd op het gebied van taal en mediaopvoeding én
samen met Manon Bontje beheerder van Mediasmarties, de online mediagids vol media voor
kinderen van 0 – 12 jaar.
[invoegen aanmeldformulier]

2. Tekst voor het bevestigingsbericht met registratielink:

Je hebt je aangemeld voor de landelijke webinar ‘Samen sociaal online’ op dinsdagavond 9 november
2021 van 20 uur tot 21 uur. Gebruik om deel te nemen de volgende link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/296383670599889676. We raden je aan deze link direct te
activeren en te bewaren voor 9 november 2021 om 20 uur.

3. Social Mediaberichten:
Twitter:
[1]
Fijn om online contact met elkaar te hebben, maar hoe sociaal is het mediagebruik van je kind nou
eigenlijk? Waar ligt de grens? Meld je aan voor de webinar ‘Samen Sociaal Online' op 9 november via
[link naar bericht op bibliotheekwebsite] #WvdM
[2]
Ga mee op zoektocht naar de sleutel tot samen sociaal online zijn. Denise Bontje
(@mediasmarties) geeft tijdens de Week van de Mediawijsheid op 9 november van 20 tot 21 uur een
webinar voor ouders over mediagebruik van kinderen van 8 tot 12 jaar. Meld je aan via [link naar
bericht op bibliotheekwebsite] #WvdM
[3]
Hoe praat jij met je kind over mediagebruik? Meld je aan voor de webinar ‘Samen Sociaal Online' op
9 november via [link naar bericht op bibliotheekwebsite] en kom meer te weten over media aanbod
voor kinderen @Mediasmarties #WvdM.
Facebook:
Worstel jij wel eens met het vinden van een goede balans als het gaat om de schermtijd van je kind?
Van 5 t/m 12 november 2021 is het de Week van de Mediawijsheid! Het thema van dit jaar? Samen
Sociaal Online! Maar hoe dan? Het blijft een zoektocht.
Voor ouders en verzorgers van kinderen op de basisschool organiseert de bibliotheek op 9 november
van 20 tot 21 uur een webinar over het mediagebruik van kinderen op de basisschool. Meld je aan en
ga onder leiding van Denise Bontje (@mediasmarties) mee op zoek naar de sleutel tot samen sociaal
online zijn! Denise Bontje (@mediasmarties) geeft praktische tips over het mediagebruik van
kinderen van 8 tot 12 jaar én laat zien hoe je media kunt inzetten om samen het gesprek te voeren
en balans te creëren.
Meld je aan via [link naar bericht op bibliotheekwebsite] #WvdM #samensociaalonline
LinkedIn:
Hoe weet je als ouder dat je kind zich online net zo sociaal gedraagt als offline? Hoe praat je als
ouders met je kind over mediagebruik? De bibliotheek [naam bibliotheek] organiseert op

dinsdagavond 9 november van 20 tot 21 uur een webinar voor ouders van kinderen op de
basisschool.
Denise Bontje van MediaSmarties geeft in dit webinar ouders praktische tips over grenzen leggen
tussen online of offline contact. Waar moet je als ouders op letten en hoe zorg je er voor dat je
samen met je kind gebruikt maakt van media?
Meld je hier aan: [link naar bericht op website bibliotheek]
#mediaopvoeding #mediawijsheid #weekvandemediawijsheid
Instagram:
Hoe sociaal zijn media nou eigenlijk? Het is fijn dat we online in contact kunnen zijn met elkaar, maar
hoe sociaal is het mediagebruik van je kind nou eigenlijk? Waar ligt de grens? Worstel jij wel eens
met het vinden van een goede balans als het gaat om de schermtijd van je kind? Van 5 t/m 12
november 2021 is het de Week van de Mediawijsheid! Het thema van dit jaar? Samen Sociaal Online!
Maar hoe dan? Het blijft een zoektocht.
Voor ouders en verzorgers van kinderen op de basisschool organiseert de bibliotheek op 9 november
van 20 tot 21 uur een webinar over het mediagebruik van kinderen op de basisschool. Meld je aan en
ga onder leiding van Denise Bontje (@mediasmarties) mee op zoek naar de sleutel tot samen sociaal
online zijn! Denise geeft praktische tips over het mediagebruik van kinderen van 8 tot 12 jaar én laat
zien hoe je media kunt inzetten om samen het gesprek te voeren en balans te creëren.
Meld je aan via [link naar bericht op bibliotheekwebsite]#WvdM #samensociaalonline
Tip: Tag in het bericht Denise Bontje (@DmaakthetBont), @Mediasmarties, @koninklijkebibliotheek
en @netwerkmediawijsheid. Zij kunnen de berichten dan delen.
Beeldmateriaal:
Ga naar de toolkit voor de Week van de Mediawijsheid. Onder het kopje online materialen, social
media vind je beeldmateriaal voor social media.

WEBINAR 2:
Landelijke webinar voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs
1. De uitnodiging:

Hieronder volgt de tekst voor de uitnodiging voor de landelijke webinar voor ouders met kinderen in
het voortgezet onderwijs, die je kunt gebruiken op de website van je bibliotheek. Plaats deze tekst op
de website met een mogelijkheid om aan te melden. Op deze manier komen de gegevens van de
deelnemers bij de lokale bibliotheek terecht. Nadat deelnemers zich aangemeld hebben, krijgen zij
een bevestiging. Voor de tekst van de bevestiging vind je hier ook een tekstvoorstel. In die tekst staat
de registratielink naar de webinar. Deze moeten de deelnemers direct activeren.
[tekst]
Webinar Jongeren, internet en opvoeden #hoedan?
In het kader van de Week van de Mediawijsheid (5 november t/m 12 november 2021) neemt
Jacqueline Kleijer, mediapedagoog bij Bureau Jeugd en Media ouders in vogelvlucht mee in de

uitdaging waar je als opvoeder voor staat in dit online tijdperk. ‘Wat doen jongeren online? Én wat
doet dat met hen?’ Ouders krijgen praktische inzichten en opvoedingstips die zij meteen in de
praktijk kunnen toepassen over schermtijd, gamen, online seksualiteit, cyberpesten. En hoe houd je
alles in balans?

Meld je aan
Heb je kinderen in het voortgezet onderwijs? Meld je dan aan voor dit webinar. Je ontvangt
praktische tips om het gesprek aan te gaan over het gedrag online. Ook is er voldoende ruimte voor
vragen. Laat je inspireren!
Deze gratis webinar wordt gegeven tijdens de jaarlijkse Week van de Mediawijsheid, een initiatief
van Netwerk Mediawijsheid
Wat: Een webinar met praktische tips over het mediagebruik van jongeren in het voortgezet
onderwijs
Voor wie:

Ouders van kinderen tussen de 12 en 18 jaar

Wanneer:

Donderdag 11 november 2021 van 20 uur tot 21 uur

Hoe:

Online webinar

Over Jacqueline Kleijer
Jacqueline Kleijer werkt Bureau Jeugd & Media, voor dit bureau geeft ze gastlessen, ouderavonden
en trainingen aan professionals over mediawijsheid. Haar expertise is (online) seksualiteit, identiteit
en beïnvloeding. Ze heeft een achtergrond in therapeutische jeugdhulp en als intensief ambulante
gezinswerker. Jacqueline wordt ook regelmatig gevraagd in adviestrajecten voor scholen en
gemeentes. En ze studeert ethiek.
[invoegen aanmeldformulier]

2. Tekst voor het bevestigingsbericht met registratielink:

Je hebt je aangemeld voor de landelijke webinar ‘Jongeren, internet en opvoeden #hoedan?’ op
donderdagavond 11 november 2021 van 20 uur tot 21 uur. Gebruik om deel te nemen de volgende
link:https://attendee.gotowebinar.com/register/2657345198148424975. We raden je aan deze link
direct te activeren en te bewaren voor 11 november 2021 om 20 uur.

3. Social Mediaberichten:
Twitter:
Wat doen jongeren online? Én wat doet dat met hen? Jacqueline Kleijer van @JeugdenMedia neemt
u mee in de online wereld van jongeren. U, als ouder krijgt praktische tips die meteen in de praktijk
toegepast kunnen worden. Aanmelden: [link naar bericht op bibliotheekwebsite] #WvdM

Hoe praat u met uw jongere over mediagebruik? Tips en inzichten nodig bij het bespreken van
schermtijd, gamen of cyberpesten? Aanmelden voor de webinar ‘Jongeren, internet en opvoeden
#hoedan?’ op 11 november via [link naar bericht op bibliotheekwebsite] #WvdM

Facebook:
Weet u als ouder/ verzorger waar uw tiener zich online mee bezig houdt? Van 5 t/m 12 november
2021 is het weer de Week van de Mediawijsheid! Dit jaar staat deze week in het teken van ‘Samen
sociaal online’. De bibliotheek organiseert voor ouders en verzorgers een webinar over het
mediagebruik van jongeren in het voortgezet onderwijs.
Jacqueline Kleijer van Bureau Jeugd en Media geeft in dit webinar ouders inzichten en praktische tips
over schermtijd, gamen, online seksualiteit, cyberpesten. Aanmeleden kan hier: [link naar bericht op
website bibliotheek]#WvdM
Linkedin:
Hoe weet je als ouder hoe je kind zich in het dagelijkse leven gedraagt? Offline is het al best
ingewikkeld om zicht op het gedrag van je kind/jongere te hebben. Online lijkt nog ingewikkelder. En
waar ligt eigenlijk de privacygrens van het zicht hebben op een middellbare scholier? In dit webinar
krijgt u inzichten en praktische tips in online opvoed-dilemma’s met betrekking tot jongeren. Hoe
praat je als ouders met jongeren over mediagebruik? De bibliotheek [naam bibliotheek] organiseert
op dinsdagavond 11 november van 20 tot 21 uur een webinar voor ouders van kinderen in het
voortgezet onderwijs.

Jacqueline Kleijer van Bureau Jeugd en Media geeft in dit webinar ouders inzichten en praktische tips
over schermtijd, gamen, online seksualiteit, cyberpesten en hoe je alles in balans houdt.
Aanmelden kan hier: [link naar bericht op website bibliotheek]
Beeldmateriaal:
Ga naar de toolkit voor de Week van de Mediawijsheid. Onder het kopje online materialen, social
media vind je beeldmateriaal voor social media.

