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https://www.youtube.com/watch?v=zhPcFd1agSA


Hebben jouw studenten ook moeite met het 
inlassen van een Sociale Media pauze? Zitten 
ze vermoeid en afgeleid in de les? Ligt dat mo-
bieltje continue in hun handen? 
Begin dan de les met het IkBenOffline.nl Gan-
zenbord!
De studenten worden geconfronteerd met al-
lerlei situaties die ze aan het denken zet over 
hun eigen sociale-mediagebruik. Het doel van 
het spel is om de studenten bewust te maken 
van hun sociale-mediagedrag. 
Ga via deze link naar de site en download het 
spel!

5 tips voor een duidelijk telefoonbe-
leid in de klas:

1. Maak het gebruik van mobiele tele-
foons bespreekbaar.
2. Benoem de gevaren en de kansen 
en spreek af hoe je hiermee omgaat.
3. Bied helderheid en structuur, zo-
dat iedereen weet waar hij aan toe is.
4. Uitzonderingen mogen, maar be-
noem duidelijk dat het om uitzonde-
ringen gaat.
5. Een beleid is niet in één dag inge-
voerd, zorg voor herhaling.

http://IkBenOffline.nl
https://www.mediaenmaatschappij.nl/lesmaterialen/lesmaterialen/ikbenoffline-ganzenbord


Ook mét Social Media zijn er leuke activiteiten te verzinnen. Bijvoor-
beeld op een regenachtige kampmiddag of in het klaslokaal om Social 
Media van de positieve kant te belichten. Voor meer info. 

Gebruik Kahoot voor je lessen! Kahoot is een online platform waarmee 
je alle studenten actief mee krijgt. Het is een interactieve game dat als 
bijvoorbeeld een quiz zo in de klas gespeeld kan worden. Het werkt 
op elke device en maakt dat het gemakkelijk te gebruiken is als stu-
dent-response systeem. De gegeven antwoorden worden getoond op 
groot scherm.

https://www.mediahelpdesk.be/vraag/de-leukste-spelletjes-met-digitale-media-voor-op-kamphttp://
http://Kahoot.com 


Tactus is een instelling voor versla-
vingszorg in het oosten van Nederland. 
Behalve behandeling, begeleiding en verzorging van 
verslaafden (onder andere alcoholisme-, drugs-, medicijn-, eet-, so-
cial-media en gokverslaving) biedt de instelling ook preventieve ac-
tiviteiten die voorkoming van deze verslavingsproblemen als doel 
hebben.
Op de website vind je veel informatie over behandelingen, les-
pakketten, trainingen en tips & tricks voor ouders en docenten. 
Schroom niet en neem contact met ze op. Vaak kan 1 gesprek al vol-
doende zijn! 

http://www.tactus.nl
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