online masters op school!
Veel kinderen zitten op Instagram of Snapchat en sturen berichten via de klassenapp. Kent u
alle online vrienden en vriendinnen van uw kind? Weet u welke apps hij/zij hij vaak gebruikt?
En weet u ook welke digitale vaardigheden belangrijk zijn voor de toekomst van uw kind?

Online Masters is ontwikkeld door VodafoneZiggo in samenwerking met ECP/veiliginternetten.nl en
Mediawijzer.net. In het online lesprogramma nemen verschillende ‘Masters’ uit het vak de leerlingen
mee in hun wereld. De leerlingen gaan met diverse skills aan de slag (denk aan programmeren,
robotica en Virtual Reality) om zo hun talent te ontdekken, te ontwikkelen en te versterken.
Ook leren ze hoe ze zich veilig en bewust in de digitale wereld kunnen begeven. Denk hierbij aan
privacy & persoonsgegevens, balans online/offline en gedrag online. Na het doorlopen van het
programma krijgen de leerlingen een certificaat waarop staat met welke skills zij hebben kennisgemaakt.
Het lesprogramma bestaat uit de volgende modules:
Digital Master – Module 1 geeft een terugblik en een vooruitblik op de ontwikkelingen in het digitale
tijdperk en voorbeelden van ontwikkelingen die onze samenleving beïnvloeden.
Creative Master – In module 2 geven diverse experts een online practicum op het gebied van
programmeren, VR, vloggen, robotica, storytelling en design. Hier komen de (creatieve) digitale
vaardigheden aan bod.
Safe master - In module 3 staat online veiligheid centraal: persoonsgegevens & privacy, hackers, sterke
wachtwoorden, phishing, openbare wifi, veilig downloaden, beveiliging van apparaten, sociale mediaaccounts en je digitale voetafdruk.
Social master - In module 4 ligt de focus op bewustwording en zelfreflectie ten aanzien van nepnieuws,
bewust gamen, balans zoeken tussen online en offline zijn en de rol van groepsdruk en sociale media.
In het level (a)Sociaal? doen de leerlingen de ‛hoe actief ben jij online?-test’. Vervolgens maken ze
samen afspraken over wat zij belangrijk vinden online, en online de do’s en don’ts.
Bij het lesprogramma horen ook opdrachten waarmee u het gesprek over online media thuis kunt
voortzetten. Deze thuisopdrachten nodigen uit tot dialoog, waardoor het voor u en uw kind(eren)
vanzelfsprekend wordt om hun online leven te bespreken.
Graag nodigen wij u uit voor de ouderavond over Online Media op 		
We geven u dan graag meer informatie over het schoolbeleid, het lespakket Online Masters, er is
natuurlijk ook ruimte voor vragen.
Wij hopen u te mogen ontvangen!
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