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De redactie van Kinderinternet de 

Surfsleutel komt op het internet veel 

interessante en leuke dingen tegen 

die we graag met jullie willen delen. 

In deze brochure vindt je dan ook niet 

alleen informatie over hoe je omgaat 

met het internet maar hebben we 

bijvoorbeeld een artikel opgenomen 

over “Body Worlds” een leerzame 

tentoonstelling in Amsterdam over 

het menselijk lichaam. Leuk om met 

de klas naar toe te gaan of voor in 

de schoolvakantie. Op onze website 

www.surfsleutel.nl vind je trouwens 

in de rubriek “Vrije Tijd” nog veel 

meer uitjes in Nederland om naar toe 

te gaan.

Van de jonge schrijfster Jeany Bijloo 

ontdekten we dat ze deze zomer 
haar eerste boek “Chaos Compleet” 

uitbracht. In dit boek wordt duidelijk 

dat hoewel heel veel kinderen en 
tieners gebruik maken van Social 
Media ze nog steeds niet beseff en 

wat de gevolgen kunnen zijn op 

internet. Een erg leuk boek dat zeker 
aanleiding kan zijn om nog eens over 
Social Media te praten in de klas. In 

het interview met Jeany lees je meer 

over haar en waarom ze dit boek 
geschreven heeft.

In het artikel over Ontdekmedia 

geven zij meer informatie over het 

platform dat speciaal voor docenten 

is ontwikkeld om eenvoudig media te 

kunnen gebruiken in de klas.

Wegwijs worden in het gebruik van 

online mediatools valt ook voor 

docenten soms niet mee!

Twitter jij ook al? En wat zet je dan in 

je Tweets? Twitter is het Social Media 

platform dat we deze keer onder de 

loep nemen.

Natuurlijk hebben we ook deze keer 

een aantal leuke knutsels, en spelle-

tjes uit Kinderinternet de Surfsleutel 

opgenomen in deze brochure. Je 

vindt ze online op www.surfsleutel.nl
in de rubriek Hobby /Knutselen of 

Hobby/ spelletjes. Veel plezier ermee!

Heb je zelf een onderwerp dat past 
bij de Surfsleutel en dat je graag 
besproken zou willen zien in deze 

brochure stuur dan een mail naar 

redactie@surfsleutel.nl.

Ik wens je ook deze keer weer veel 

lees en internetplezier.

Paula Lagerwerf
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“Kinderen hebben recht op een veilige speelplaats op internet.

Als deze er niet is, moet deze gecreëerd worden.”

Europese netwerk van Safer Internet 

Centers.

Tijdens de Safer Internet Day 2016 

(9 februari 2016) stond het thema 

‘Play your part for a better internet!’ 

centraal.

(Bron: www.saferinternetday.nl)

Als redactie van de Surfsleutel staan 

wij uiteraard volledig achter Safer 

Internet Day en zeker ook het thema 

van dit jaar ligt ons na aan het hart. 

Het verbeteren van de veiligheid 

van het internet doe je namelijk niet 

alleen, maar met zijn allen!

Een andere belangrijke ontwikke-

ling is het feit dat SLO (Nationaal 

Expertisecentrum leerplanontwikke-
ling) en Kennisnet een nieuw, meer 
gedetailleerd model van 21e eeuwse 

vaardigheden hebben gepresen-

teerd. Dit model omschrijft 11 vaar-
digheden die leerlingen in hun latere 
leven nodig hebben. En die ze zich nu 

in het onderwijs eigen moeten gaan 

maken.

Eén van die vaardigheden is 
Mediawijsheid: De verzameling 

De redactie van de Surfsleutel werkt 

al meer dan tien jaar aan een unieke 

combinatie van gereedschappen om 

kinderen te ondersteunen, helpen 

en begeleiden bij hun ontdekkings-

tocht op internet. Wij vinden het van 

belang dat kinderen zowel op school 

als thuis onbezorgd kunnen surfen 

op het internet zonder in aanraking 

te komen met bijvoorbeeld racis-

tische, pornografi sche of andere 

content waar ze niet mee geconfron-

teerd willen worden.

Gelukkig komt er steeds meer 

aandacht voor dit onderwerp en zijn 

er vele goede initiatieven om het 

veilige gebruik van internet en sociale 
media door kinderen te bevorderen. 
Wij willen er hier graag twee noemen:

De Safer Internet Day is een jaarlijks 
terugkerende dag (iedere tweede 
dinsdag van februari) waarop in 

meer dan 100 landen in de wereld 

aandacht wordt gevraagd voor veilig 
internetgebruik door jongeren.

De Safer Internet Day is een initiatief 

van de Europese Commissie (Safer 

Internet Programm, DG CONNECT) en 

wordt gecoördineerd door Insafe, het 
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competenties die je nodig hebt om 

aktief en bewust deel te kunnen 

nemen aan de mediasamenleving. 

Het gaat hierbij om zaken als “Actief 

zelf gebruiken van media op verschil-

lende apparaten en in verschillende 

media omgevingen” en het “Actief 

omgaan met media”.

(Bron: https://www.kennisnet.nl/

artikel/nieuw-model-21e-eeuwse-

vaardigheden/, http://www.

mediawijzer.net/competentiemodel/ )

Het actief verbeteren van 

de veiligheid van kinderen 

op het internet en het 

vergroten van hun media-

wijsheid (en die van hun 

ouders) is de basis van alle 

activiteiten van de redactie 

van de Surfsleutel. Kern 

hiervan is Kinderinternet 

de Surfsleutel, een website 
waarbinnen ruim 8000 
creatieve, ontspannende 

en educatieve webpagina’s 

zijn opgenomen die door 
onze web-redactie dage-
lijks up to date worden 

gehouden. Een duidelijke 

indeling in leeftijdsca-
tegorieën en rubrieken 
garandeert de gebruiks-

vriendelijkheid van de 

Surfsleutel. De Surfsleutel is kosteloos 
voor iedereen beschikbaar.

Daarnaast hebben we ook de 

Surfsleutel Browser ontwikkeld. 

Deze browser kan de normale 

internet browser vervangen en zo 

een veilige “schil” vormen waar-

binnen de Surfsleutel en andere 

Kindvriendelijke websites gebruikt 

kunnen worden. De ouders of school 

kan precies instellen welke websites 

via de Surfsleutel Browser bezocht 

kunnen worden.

Tenslotte geeft de redactie van 

de Surfsleutel in samenwerking 

met Nolin Uitgevers en 

Binnenhof Projecten ieder 

kwartaal een Surfsleutel 

brochure uit vol informatie 

en tips op het gebied van 

veilig internet en media-

wijsheid. Deze brochure 

wordt mogelijk gemaakt 

door regionale adverteer-
ders en in dezelfde regio 

verspreid op verschillende 

basisscholen. U kunt een 
aantal van deze brochures 
ook terugvinden op: http://

www.surfsleutel.net.

Wij denken dat we met 
onze activiteiten recht 
doen aan het thema van 

Safer Internet Day 2016: 

‘Play your part for a better 
internet!’ en we hopen dat nog heel 
veel organisaties, bedrijven en instel-

lingen hetzelfde zullen doen!

Paula

Walter
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http://www.surfsleutel.nl/8-11/spelen/hobby/kleurplaten

Draak op vakantie
B

ro
n

: p
la

a
tje

sk
le

u
re

n

jaargang 4 nummer 12 7jaargang 4 nummer 12 7



Abdellah Mehraz zag als pedagoog 

dat migrantenouders onder-
vertegenwoordigd waren in de 
reguliere hulpverlening en preven-

tietrajecten, maar oververtegen-

woordigd in de zwaardere hulp-
verlening. Tegelijkertijd toonde 
onderzoek dat Nederland nog 

altijd een ‘moederland’ is: moeders 

zijn in de meeste gezinnen nog 
de hoofdopvoeders en vaders 
de kostwinner. Op school, in de 

opvoedondersteuning en jeugd-

hulpverlening werken verder 

vooral vrouwelijke professionals. 

De rol van de vader in de opvoe-

ding wordt node gemist. Zeker ook 
in migrantengezinnen. Daarom 
richtte Mehraz in 2007 Trias 

Pedagogica op, een adviesbureau 

voor interculturele pedagogiek, 
opvoeding en vaderschap.

Kinderen hebben ook een 

mannelijke rolmodel nodig. Vaders 

durven bijvoorbeeld meer, terwijl 
moeders vaak voorzichtiger zijn. 
Beide houdingen heeft het kind 

‘Vaders vragen stellen over de opvoeding was 

lang taboe’
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Wat je van Max Verstappen kunt leren over 

veilig internetten

Het is nog maar kort geleden 

maar we hebben er massaal naar 

gekeken. De overwinning van 

Max Verstappen op het Circuit de 

Catalunya in Barcelona. Een histo-

rische overwinning. Nog nooit 
wist een Nederlandse coureur een 
dergelijke stunt uit te halen. Je 

zou het op het eerste gezicht niet 

zeggen, maar vanuit het oogpunt 
van veilig internetten en mijn 
werk bij het KPN Abuse Team zijn 

veel parallellen te trekken met de 

formule 1.

Olievlekken voorkomen

Bij een formule 1 race gaat het er 

uiteindelijk om wie het snelst het 
aantal afgesproken rondjes afl egt. 
Ook bij een veiligheidsprobleem 

bij KPN klanten, zoals een virus-

besmetting, is tijd een belangrijke 

factor. Door snel te handelen kan de 

uitbraak van een virusinfectie in de 

kiem worden gesmoord. We proberen 

te voorkomen dat deze zich uitbreidt 
als een spreekwoordelijke olievlek. 

De rol van ons team is te vergelijken 
met de ‘Marshals’ die met een bezem 
en een zak zand klaar staan, om een 

ramp te voorkomen.

Lees verder: http://forum.kpn.com/
t5/Technologie/Wat-je-van-Max-
Verstappen-kunt-leren-over-veilig-

internetten/

ba-p/418695

Bron: KPN

nodig, stelt Abdellah Merza. ‘Maar 

vaders beseff en niet altijd wat het 

eff ect is van hun opvoeding op 

hun kinderen. En hoe voed je als 

vader een kind op als je in twee 

culturen leeft?’ Mehraz begon met 

het opzetten van vadergroepen 

rond 2006. Makkelijk was dit niet 

toen, vertelt hij. ‘De vaders voelden 

zich in hun eer aangetast of zeiden: 

“Waar bemoei je je mee?’’ Het was 

echt een taboe. Ik sprak daarom 

niet meer over opvoeden, maar over 

“het helpen van onze jongeren”. 

Vaders moesten zich bewust worden 

van hun belangrijke positie in de 

opvoeding.’

Lees verder: http://www.miramedia.

nl/wijkbewoner-digitaal/vaders-

vragen-stellen-over-de-opvoeding-

was-lang-taboe.htm

Bron: MiraMedia
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De VakantieBieb van 2016 gaat open

Met de VakantieBieb-app heeft 

iedereen gratis toegang tot een 

omvangrijke selectie Nederlandse 

e-books gedurende de hele 

zomer. Voor de jeugd gaat de 

VakantieBieb al in juni 2016 open 

en de titels voor volwassenen 

zijn beschikbaar vanaf juli. Er zijn 

dit jaar nog meer titels te down-

loaden, zestig in totaal, en er zijn 

handige leeftijdscategorieën voor 

kinderen aan gekoppeld.

Titels voor kinderen.

De VakantieBieb omvat ook deze 

zomer een mooie lijst met avontuur-

lijke, griezel-, detective, fantasie- en 

humoristische boeken. Kinderen 

van 6-9 jaar kunnen bijvoorbeeld 

helemaal opgaan in het verhaal Iep! 

van Joke van Leeuwen of raadsels 

oplossen en moppen lezen in Nog 

een mop? van Erik van Os. Kinderen 

tussen 9-12 jaar kunnen wegdromen 

bij de avonturen van Samuel en Tess 

in Mijn bijzonder rare week met Tess 

van Anna Woltz. Ook jongeren ouder 

dan 12 jaar kunnen een keuze maken 

uit diverse leuke e-books en mogen 

misschien al een enkel volwassen 

boek lezen. En dat doen ze graag: ‘Ik 

vind de vakantieapp super leuk, want 

nu mag ik wel op de tablet en anders 

niet.’

Lees verder: http://www.amstel-

veenweb.com/nieuws-De-

VakantieBieb-van-2016-gaat-

open&newsid=275787540

Bron: Amstelveenweb

Onderzoek naar tabletgebruik kinderen

Nederlandse 

ouders vinden 
het tabletgebruik 
van hun kinderen 

spannend en 

houden graag een oogje in het 
zeil. Zo maakt een op de vier 
Nederlandse ouders zich weleens 

zorgen over het tabletgebruik van 

zijn kinderen en bijna de helft (46,7 

procent) wil meer controle over 
het internetgebruik op de tablet. 

Daarnaast vinden ouders dat hun 

kinderen te lang op de tablet zitten 
(69 procent). Volgens 46 procent 
van de ouders en 55 procent 

van de kinderen zorgt de tablet 

regelmatig voor onenigheid; met 
zoons (54 procent) vaker dan met 
dochters (38 procent).
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Maar ook veiligheid speelt een 

grote rol. Een op de vijf ouders geeft 

aan dat zijn kind weleens websites 

bezoekt die niet voor kinderen 

geschikt zijn. En zij onderschatten het 

gevaar zelfs nog: terwijl slechts 12 

procent van de ouders aangeeft dat 

zijn kind niet op de hoogte is van de 

gevaren op het internet, zijn kinderen 

zelf een stuk pessimistischer. Van 

hen denkt een kwart niet goed op de 

hoogte te zijn.

Lees verder: https://trotsevaders.

nl/2016/05/onderzoek-naar-tabletge-

bruik-kinderen/

Bron: Trotsevaders.nl

Nuttige tips voor ouders met Facebook-kinderen

Hoe kan ik mijn kinderen waar-

schuwen voor de valkuilen van 

Facebook, als ik daar niets van 

ken? Door met hen te praten 

zegt Vlaams Parlementslid en 

VUB-professor Katia Segers. 

Ze heeft er een online test over 

gemaakt.

“Ik hou er wel van om een belache-
lijke foto van 
mezelf op mijn 

profi el te zetten.” 

Dit is één van 
de stellingen 
die ouders, 

samen met hun 

kinderen, kunnen 
beoordelen in 
een online-test 

over privacy, 

cyberpesten en 
reclame op de 
sociale media. 

De test is het werk van Katia Segers 

Vlaams parlementslid en professor 

communicatiewetenschappen aan de 

VUB.

Lees verder: http://www.s-p-a.be/

artikel/nuttige-tips-voor-ouders-met-

facebook-kinderen/ 

Bron: SP.A

jaargang 4 nummer 12 11jaargang 4 nummer 12 11



De inhoud van de Surfsleutel wordt 

voortdurend onderhouden door 

een deskundige webredactie. Ook 
de gebruikers kunnen hieraan 
een bijdrage leveren. Door middel 

van een klik op Surfi e kan direct 

een goede nieuwe link worden 

doorgegeven. Ook een link die door 
veranderingen door de eigenaar 
nu foute inhoud bevat kan via deze 

weg worden gemeld waarna de 

webredactie meteen in actie komt.

een bijdrage leveren. Door middel 
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Kinderinternet de Surfsleutel 

werkt samen met een groot aantal 

bedrijven die veel waarde hechten 

aan Sociaal Ondernemen. Vanuit die 

gedachte dragen zij de Surfsleutel 

een warm hart toe. Zij ondersteunen 

de Surfsleutel op veel verschillende 

manieren, soms in de vorm van een 

fi nanciële bijdrage als sponsor, soms 

leveren ze ons teksten aan die op 

de Surfsleutel gebruikt kan worden. 

In andere gevallen stellen ze ons 

producten ter beschikking die wij 

mogen inzetten om iets leuks te 
doen voor onze gebruikers. Hierbij 
gaat het vaak om toegangskaartjes 

voor bijvoorbeeld kinderfi lms of 

attractieparken, maar ook boeken 

en andere leuke cadeautjes komen 

voorbij. 

Natuurlijk hebben wij gezocht naar 

een leuke en ook eerlijke manier om 

dit alles onder onze gebruikers te 

verdelen en dit heeft er toe geleid 

dat we regelmatige leuke prijsvragen 

plaatsen op de voorpagina van de 

Surfsleutel.

Je ziet de prijsvraag in de vorm 
van een bewegend plaatje op de 
Homepage waarin de prijsvraag 

wordt aangekondigd. Als je op dit 

plaatje klikt krijg je prijsvraag te zien 
en zie je ook wat je kan winnen. De 
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prijsvraag is niet al te moeilijk te 

beantwoorden. Als je goed rond-

kijkt op de Surfsleutel vind je het 

antwoord zo. Je mag zo vaak insturen 

als je wilt om je winkansen zo groot 

mogelijk te maken. Uiteraard worden 
de gegevens die je invult bij de 
prijsvraag alleen gebruikt voor het 

toezenden van de prijzen en worden 

ze zeker niet aan derden verstrekt. 
Vraag wel altijd eerst aan je ouders of 
je mee mag doen met de prijsvraag!

Alles bij elkaar is het dus heel 
belangrijk om de voorpagina van de 
Surfsleutel in de gaten te houden 

om te zien of er een prijsvraag is 

geplaatst en dan zo snel mogelijk 
jouw antwoord in te sturen. Zo zie 

je maar: de Surfsleutel is niet alleen 

de leukste” Edu-Fun” website van 

Nederland, je kunt er ook nog eens 

de leukste prijzen winnen!

jaargang 4 nummer 12 15jaargang 4 nummer 12 15



BODY WORLDS
Ben jij benieuwd 

hoe het menselijk 

lichaam er van binnen uitziet en hoe 

het lichaam en je organen werken? 

BODY WORLDS: The Happiness 

Project in hartje Amsterdam geeft je 

een unieke kijk in je eigen lichaam. 

Je leert hier alles over je lichaam, 

gezondheid én geluk. BODY WORLDS 

is niet alleen een leuk voor volwas-

senen, maar ook voor jonge kinderen! 
Wereldwijd hebben ruim 40 miljoen 
mensen, waaronder jouw leef-

tijdsgenootjes, de BODY WORLDS 

tentoonstellingen al bezocht. De 
adviesleeftijd is vanaf 6 jaar, maar in 
werkelijkheid ontvangen wij dagelijks 

kinderen van alle leeftijden! Ook jij 

bent dus van harte welkom!

ECHTE LICHAMEN

De tentoonstelling bestaat uit 

meer dan 200 (delen van) mense-
lijke ‘geplastineerde’ lichamen. 
‘Plastineren’ betekent dat 

lichaamsvloeistoff en worden 

vervangen door een soort plastic. Het 

is ongeveer 40 jaar geleden bedacht 

door de Duitser Gunther von Hagen. 

Door het plastineren worden de 

lichamen hard, geurloos en kunnen 

ze zelfs langer bewaard worden dan 

de mummies in Egypte! Alle lichamen 

in de tentoonstelling komen van 

mensen die het belangrijk vinden dat 

we kunnen leren van het menselijk 

lichaam. Zij hebben, toen ze nog 

leefden, besloten hun lichaam af te 

staan. Zodat jij, ik en iedereen die dat 

wil, er nog wat van kan leren!

Wist je dat er niet alleen geplasti-

neerde lichamen van mensen zijn bij 

BODY WORLDS, maar ook van dieren? 

Deze tentoonstelling reist over de 
wereld onder de naam ANIMAL 

INSIDE OUT en geeft je een unieke 

kijk onder de huid van de grote 
dieren van het grasland, het oerwoud 
en de oceaan. De meest populaire 

leden van het dierenrijk zijn hier te 

zien, waarbij de olifant de grootste is!

GELUK

Het thema in de expositie BODY 

WORLDS is geluk. Iedereen wil 
gelukkig zijn, maar wat bepaalt of we 
gelukkig zijn? Is er een recept voor 

geluk? Het museum beantwoordt al 

jouw vragen, neemt je mee op een 
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bijzondere reis door het menselijk 

lichaam en toont aan dat geluk niet 

zomaar uit het niets voortkomt. Je 

krijgt het gelukkige gevoel gedeelte-

lijk mee van je ouders en de mensen 

om je heen, maar het komt voorna-

melijk voort uit je eigen handelingen. 

Het heeft namelijk ook te maken met 

hoe jij met je eigen leven om gaat.

Maar wát kunnen we dan precies 

doen om gelukkiger te worden? 
Volgens onderzoekers kan je geluk-

kiger worde door een fi jne familie en 

goede vriendschappen, genoeg te 
sporten, lekker buiten in de natuur te 
spelen, andere mensen te helpen of 

soms gewoon even lekker een kwar-

tiertje helemaal niks doen.

VERGELIJKEN VAN ORGANEN

Bij BODY WORLDS kun je op een 

duidelijke manier het verschil zien 
tussen gezonde en zieke organen. Zo 
kun je bijvoorbeeld gezonde longen 

vergelijken met zwarte (rokers)-

longen. Dit geeft je een beter beeld 

over wat ziektes met het menselijk 

lichaam kunnen doen en waarom het 

zo belangrijk is een gezonde levens-

stijl te hebben!

SPEURTOCHT
Je kunt in BODY WORLDS een speur-
tocht door je eigen lichaam doen. Na 

afl oop mag je een klein cadeautje 

uitzoeken in de museumshop. Vraag 
aan de kassa naar de speurtocht!

DOKTER JUNIOR 

KINDERWORKSHOP

Ontdek hoe cool de wereld van 
anatomie en geneeskunde is en leer 
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het menselijk lichaam van top tot 

teen kennen! Speciaal voor kinderen 

van 8 tot 12 jaar organiseert BODY 

WORLDS de kinderworkshop ‘Dokter 

Junior’. Gekleed als echte dokter ga 

je met een gids op ontdekkings-

reis door het menselijk lichaam. 

De workshop start met een korte 

introductie door de gids. Daarna ga 

je met de lift naar de zesde verdie-

ping gaat. Hier begint de tour. Van 

onze hersenen en zenuwbanen tot 

(rokers-)longen en baby’s in de buik: 

alle delen van het menselijk lichaam 
komen door middel van leuke 
activiteiten, mooie vertellingen en 

slimme weetjes aan bod. Na afl oop 

komt iedereen weer samen met de 

ouders en begeleiders voor een echte 

diploma uitreiking!

ONLINE SPREEKBEURTPAKKET

Wil jij graag een originele spreekbeurt 

houden over het menselijk lichaam, 

plastinatie en BODY WORLDS? Bezoek 

www.bodyworlds.nl en download 

gratis een uitgebreid BODY WORLDS 

Spreekbeurt pakket!

GEZINSTICKET

Speciaal voor gezinnen en families 

is er een voordelig gezinsticket 

verkrijgbaar. Het gezinsticket is 

geldig voor 4 personen: 2 volwas-

senen en 2 kinderen of 1 volwassene 

en 3 kinderen. Kinderen van 0 tot en 

met 5 jaar kunnen de expositie gratis 

bezoeken.

INFORMATIE

BODY WORLDS:

The Happiness Project
Damrak 66, 1012 LM Amsterdam
Bezoek www.bodyworlds.nl en bestel 

je tickets en audiogids online met 

korting!
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Ontdekmedia

Wegwijs in online mediatools

Er is een grote groep docenten 

die voorop loopt als het gaat om 

het gebruik van mediatools in hun 

lessen. Zij weten de weg op het 

internet en betrekken hun leerlingen 

daarbij. Maar er is een veel grotere 

groep docenten die wel willen, maar 

geen idee hebben waar en hoe te 

beginnen. Geef ze eens ongelijk. Het 

internet is erger dan een gemiddelde 

supermarkt: teveel keuze. En als je 

dan eenmaal gekozen hebt, hoe 

werkt het dan?

PO en VO

In januari 2015 werd Ontdekmedia 

voor primair onderwijs gelanceerd. 
Met Ontdekmedia was een platform 
geboren voor docenten die graag 

een eenvoudige uitleg willen 

hebben bij een online webtool. Het 
uitgangspunt van Ontdekmedia 
is dat je snel en makkelijk aan 

het werk moet kunnen met een 

digitale tool. Daarom is het zo 
opgezet dat je een werkvorm één 
op één kunt vervangen door een 

digitale werkvorm. Zo hoeft geen 

docent zijn lesprogramma om te 

gooien. Bovendien werk je meteen 

aan mediacompetenties. Er wordt 

tenslotte verwacht wordt dat scholen 

daar ook mee aan de slag gaan. Begin 

2016 werd Ontdekmedia aangevuld 

met mediatools voor het voortgezet 

onderwijs.

Bruikbare mediawerkvormen

Door het inzetten van mediawerk-

vormen in de groep geef je makke-
lijker ruimte aan verschillende leer-
stijlen en talenten. Op het moment 

dat een leerling vraagt of hij van het 

geleerde een tekening mag maken, 
kun je hem, bijvoorbeeld met de tool 
Pixton, een stripverhaal laten maken.
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onderbouw van het basisonder-

wijs geldt dat de leraar er gemak-

kelijk mee aan de slag kan gaan. 

Fotobabble is een voorbeeld van zo’n 

toegankelijke tool. Kleuters doen een 

project, bijvoorbeeld in het kader 

van de winter. Je kunt foto’s van de 

projecttafels maken en de kinderen 

er iets bij laten vertellen. Met behulp 

van Fotobabble kun je daarvan een 

hele leuke en interessante pagina 

maken voor de schoolwebsite.

Bij alle mediatools die Ontdekmedia.

nl adviseert, zijn door de samenstel-

lers van Ontdekmedia simpele hand-

leidingen gemaakt. Ze zijn geschikt 

voor zowel leerlingen die zelf kunnen 

lezen als leraren. Waar nodig zijn er 

ook instructiefi lmpjes gemaakt.

Gratis
Ontdekmedia is een gratis platform. 

Iedereen mag er kosteloos gebruik 

van maken. Er word alleen om regis-
tratie gevraagd. Geen enkele reden 
om de site niet te bezoeken dus: 

www.ontdekmedia.nl

Bron bij foto: Lucé liaRibeiro

Ondekmedia.nl geeft leerkrachten en 

docenten de keuze om via verschil-

lende zoekingangen gemakkelijk en 

snel bruikbare mediawerkvormen 

te vinden. Je zoekt via de methode 

die je gebruikt, via een vak, via een 

werkvorm, via de mediawijsheid-

competenties of via een combinatie 

van deze ingangen naar passende 

mediatools. In de vorm van een stap-

penplan krijg je duidelijke instructies 

hoe je de tools aan kunt bieden in je 

groep of aan individuele leerlingen.

Zorgvuldig geselecteerd

Ontdekmedia.nl verwijst naar 

bestaand materiaal, dat door het 

team samenstellers van Ontdekmedia 

zorgvuldig wordt geselecteerd. Per 

zoekopdracht krijg je één tool aange-

reikt, met daarbij enkele suggesties 

voor alternatieven. Bij het maken 

van de keuzes is er op een aantal 
zaken gelet: Is de tool eenvoudig te 

gebruiken? Behaal je snel resultaat? 

Is de tool in het Nederlands? Of is 
het zo gebruikersvriendelijk, dat het 
Engels niet onoverkomelijk is? En 

Ontdekmedia heeft (natuurlijk) een 

voorkeur voor goede tools die gratis 
beschikbaar zijn.

Handleidingen en 

instructiefi lmpjes

Met de tools die Ontdekmedia.nl 
aanreikt moeten leerlingen zelf aan 
de slag kunnen, eventueel met een 

beetje hulp van de leraar. Voor de 
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http://www.surfsleutel.nl/4-6/spelen/hobby/kleurplaten

Cijfertekening Diddl

bijleszaanstad.nl
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Interview met Jeany Bijloo 
21 jaar “Chaos Compleet”

Jeany Bijloo is de schrijfster van 

het beste tienerboek van nu: 

‘Chaos compleet’. Danielle Mulders 

heeft haar geïnterviewd voor de 

Surfsleutel!

Vertel eens wat over uzelf.

Laten we alsjeblieft geen u zeggen. Ik 
ben Jeany Bijloo, ik ben een 21--jarige 
SPH studente met een passie voor 
schrijven en surfen.

Waarom en wanneer ben je gaan 

schrijven?

Sinds ik me kan herinneren schrijf ik 

al verhalen, omdat het heerlijk is om 

iets te creëren dat niet bestaat.

Waarom dacht jij, ik ga een boek 
schrijven?
Dat dacht ik niet, dat gebeurde 

gewoon.

Is dit het eerste boek wat je hebt 
geschreven?
Nee ik heb hiervoor al kleine 

opdrachten gehad, maar dit is het 

eerste boek dat ik uit mezelf heb 
geschreven.
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Wat voor kleine opdrachten heb je 

dan gedaan?

Dan moet je denken aan voorlees-

boekjes voor peuters, en jonge 

schoolkinderen.

Vind je het leuker om een volledig 

eigen boek te maken of de kleine 

opdrachten?

Het schrijven van een “eigen’’ boek 

kost meer tijd en energie maar geeft 

je wel meer vrijheid. En vrijheid vind 

ik belangrijk. dus je kan zeggen dat ik 

een eigen boek schrijven chiller vind.

Waarom de naam Chaos Compleet?

Omdat de vakantie, waarvan ze 

dachten dat het rustig zou verlopen, 

verandert in complete chaos op 

verschillende fronten.

Kan je een voorbeeld noemen?

Wat eerst vriendschap is en liefde 
lijkt, zal zomaar 180 graden kunnen 

draaien.

Dat zijn dus thema’s in je boek, kun 
je nog meer thema’s noemen?
De gevaren van Social Media worden 

duidelijk, de meeste tieners maken 

tegenwoordig wel gebruik van Social 
Media maar beseff en soms niet wat 
de gevolgen kunnen zijn van het 

internet. Een ander thema is surfen, 

omdat ik daar gewoon simpelweg 
van hou.

Wat is je doel van het boek?

Dat meiden gewoon, op vakantie, 

even lekker weg kunnen dromen. Het 

is heel gaaf om als schrijver je verhaal 

te mogen delen met lezers.

Wie zijn jouw favoriete schrijvers?

Ik vind Harlan Coben een adembe-

nemende schrijver. Ronald Giphart 

is erg sympathiek en mijn favoriete 

boek is van Fran Dorf.

Hoe inspireren zij jou?

Zij zijn allemaal zeer goed om het 

boek te laten lijken op een fi lm in 

mijn gedachte. Daar leer ik graag van.

Wat is volgens jou de kunst van het 

schrijven?

Durven los te laten van je eerste 

verhaallijn, er verandert altijd wat 

terwijl je schrijft.

Hoe kom je aan ideeën voor je 
boeken?
Die haal ik uit dingen die ik zie in het 

dagelijkse leven. Bijvoorbeeld bij 

Chaos Compleet is de camping geba-
seerd op een camping waar ik 2 jaar 
geleden geweest ben met mijn beste 

vriendin. Gebeurtenissen in het boek 

kunnen gebaseerd zijn op wat ik in 
de media zie of wat ik in bv. treinge-
sprekken mee krijg.
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Hoe bepaal je je eerste zin van een 
boek?

Ooit ben ik naar een schrijfcursus 

gegaan van Özcan Akyol. Hij gaf 
mij een paar goede tips met onder 
andere, samengevat, ‘kort maar 

krachtig’. Zo begin ik Chaos Compleet 

met het woordje ‘shit’.

En hoe bepaal je dan het eind?

Het eind bepaal ik niet. Tenminste zo 

voelt dat niet. Meestal bedenk ik het 
eind pas als ik het aan het schrijven 
ben. Zo is het voor mij ook steeds een 

verrassing, haha.

Blijf je schrijven, zo ja waar gaat je 

volgende boek over?
Ja, dat blijf ik zeker. Ik ben bezig met 
een psychologische misdaadroman 

voor volwassenen, maar er zullen ook 

zeker nog tienerboeken komen.

En als de lezers Chaos Compleet 

willen bestellen waar kunnen zij 

dat dan doen?
Het boek is te bestellen bij www.
bjornbooks.nl en bij www.bol.com.
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Leuke binnen en buiten spelletjes op de Surfsleutel

Spelletje voor Binnen en Buiten

Stoelen dans

Voor kinderen tussen 5 en 15 jaar.

Aantal spelers: maakt niet uit.

Hoe lang duurt het spel: zo lang u zelf wilt.

Wat heb je nodig?
- stoelen

- muziek

Hoe gaat het?
• Zet een aantal stoelen (afhanke-

lijk van het aantal kinderen) in een 

kringetje.

• Zorg steeds dat er één meer kind is 
dan stoelen. Bijvoorbeeld 9 kinderen 

en 8 stoelen. Zodat er elke ronde 1 iemand afvalt.
• Zet de muziek aan en laat de kinderen om de stoelen heen dansen, zodra de 

muziek stopt moeten ze zo snel mogelijk op een stoel gaan zitten.

• Degene zonder stoel valt af.

• Ga zo door tot er nog maar 1 stoel is en er dus nog maar 1 iemand kan 
zitten.

• Die persoon heeft gewonnen.

http://www.surfsleutel.nl/4-6/spelen/vrijetijd/feestje
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Daar waar met kinderen gewerkt 

en geleefd wordt, biedt Surfsleutel 

een kindvriendelijk en verantwoord 

internet. Surfsleutel heeft internet-

leer- en speelomgevingen ontwikkeld 

om ouders, leerkrachten en andere 

professionele opvoeders gereed-

schappen in handen te geven om 

kinderen te ondersteunen, helpen en 

begeleiden bij hun ontdekkingsreis 

op internet.

Een ‘zwakke schakel’ bij het inter-

netgebruik is echter de toegepaste 

browser, bv. Microsoft Explorer, 

Mozilla Firefox of Google Chrome. 

Deze staat immers toe dat via de 

adresbalk andere sites worden 

geopend of via Ctrl-N een nieuw 

venster wordt geopend. Verder kun 
je vanuit de browser afdrukken, 

snelkoppelingen maken, afbeel-

dingen opslaan of als bureaublad 
instellen, etc. Dit zijn zaken die u 
wellicht niet wenselijk acht en die 

alleen met moeite en veel tech-

nische kennis zijn af te schermen. 
Bovendien is een standaard browser 
ook niet voor kinderen gemaakt en 

in dat opzicht dus niet altijd even 

gebruikersvriendelijk.

Om deze redenen hebben we een 
eigen browser ontwikkeld:

de Surfsleutel Browser.

De browser heeft een eigen werkbalk, 

waarbij het niet meer mogelijk is om 

buiten de browser direct naar andere 

websites te gaan. In de Surfsleutel 

browser plaatst u eenvoudig alleen de 

websites die u wel geschikt acht voor 

gebruik door de kinderen die onder 

uw verantwoordelijkheid vallen.

De Surfsleutel Browser kunt u 

eenvoudig bij ons downloaden 

(11,0Mb) en op uw eigen systeem 

installeren. Een uitgebreide beschrij-

ving over de installatie en het gebruik 

van de Surfsleutel Browser kunt u 

vinden in de Surfsleutel Browser 

Handleiding.

Vraag via het aanvraagformulier uw 

licentienaam en code aan. Wij vragen 

u een bijdrage van €29,95 per jaar 
voor het gebruik van de Surfsleutel 
Browser. Hiervoor kunt u het 

volgende van ons verwachten:

• Particulieren ontvangen één 
licentiecode voor het hele 
gezin, waarmee de Surfsleutel 

Browser op maximaal drie 

computers te gebruiken is;

• Voor scholen en instellingen 
geldt een maximum van één 

computer per licentiecode. 

Uiteraard denken wij graag met 
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u mee wanneer u de Surfsleutel 

Browser in grotere aantallen 

wilt gebruiken. Neem dan even 
contact met ons op via het 
contactformulier;

• Ondersteuning in geval van 
problemen met het gebruik of 
de installatie van de Surfsleutel 

Browser door onze helpdesk. 

Hiervoor kunt u contact met 
ons opnemen via het contact-
formulier. Wij nemen dan 

uiterlijk binnen 2 werkdagen 

contact met u op;

• Regelmatig automatische 

updates van de Surfsleutel 

Browser.

Het aanvraagformulier en de 

download voor de Surfsleutel 

Browser vindt u op:
http://www.surfsleutel.net/
producten/surfsleutel-browser/p
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Wat is Twitter?

Met Twitter kun je snel korte berichten 

uitwisselen met andere gebruikers. 

Dat wordt "twitteren" genoemd. 

Jouw vrienden kunnen jouw account 

"volgen" waardoor zij jouw berichten 

zien en jij kan jouw vrienden volgen. 

Twitter is helemaal gratis. Je kan 

aanmelden en hebt alleen een email 

adres nodig om je te registreren.

Je Twitteraccount privé maken

Er zijn twee manieren: ‘Scherm je 

tweets af’ én ‘Volgverzoek en accep-

teren’. Als je niets hebt veranderd 

is je Twitteraccount openbaar, dit 

betekent dat je tweets door iedereen 
kunnen worden gezien en dat je door 
iedereen kan worden gevolgd. Als je 

je account privé maakt kunnen alleen 

gebruikers die jij hebt goedgekeurd 
je tweets lezen.

Tweet en tweets, Twitteren en 

Twittert

Een bericht op Twitter wordt ook wel 
een “tweet” genoemd. Jouw verza-
meling berichten worden daarom 

jouw “tweets” genoemd. Wanneer je 

“twittert” wordt je een “twitteraar” 
genoemd.

Follow, unfollow, ReTweet, Hash

Als je iemand wil volgen, dan klik je 

op "follow”. Als je iemand niet meer 

wil volgen, dan klik je op "unfollow". 

Als je iemand wil blokkeren, dan klik 

je op "block". Wil je een twitter bericht 

aan iemand sturen, dan zet je een 

apenstaart (@) voor de naam van die 

persoon. Wil je een tweet toewijzen 

aan een bepaald onderwerp, dan 

zet je een hekje (#) voor het onder-

werp. Wil je een tweet dat iemand 

al geplaatst heeft een keer herhalen 

of benadrukken, dan gebruik je 

"retweet". Je zet “RT” of “ReTweet” 

voor je boodschap.

Twitter woorden

Op Twitter worden specale woorden 

gebruikt die niet in een woordenboek 
staan.

• beetweet: populaire tweets

• co-twitterer: samen op 1 

account Twitteren
• mistweet: uitspraak waar je 

spijt van krijgt

• neweeter: een nieuwkomer op 

Twitter
• qwitter: service om Twitter 

stalkers op te sporen
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Knutselen: kindvriendelijke knutsels op de Surfsleutel

Herfstknutsel

Rupsjes
Wat heb je nodig?
- knijpers

- verschillende kleuren bolletjes

- oogjes
- lijm

Hoe maak je het?
• Plak de verschillende kleuren bolletjes op de knijpers.
• Plak de oogjes op het voorste bolletje op de knijper.

• twead: tweets van anderen 

leen

• tweeple: Twitter gebruikers, 

die worden ook wel “twitterati” 

genoemd

• tweetaholic: iemand die aan 

Twitter verslaafd is

• tweeter: een twitter gebruiker, 

soms ook “twitterer”

• tweetup: bijeenkomst van 

Twitter gebruikers

• twittermaps: dienst om gebrui-

kers op kaart te vinden

Twitter logo, icon, avatar en 

buttons

Bij Twitter kun je jouw eigen avatar 

en achtergrond uploaden, zodat je 

goed herkenbaar bent voor iedereen 

die jouw tweets volgt. Kies een 

duidelijke (kleine) foto van jezelf 

als avatar. Datzelfde geldt voor de 

achtergrond. Kies een foto of plaatje 

die duidelijk maakt dat het om jouw 

account gaat.

Bron: twitterfeeds.nl 

j p jp

http://www.surfsleutel.nl/4-6/spelen/hobby/knutselen

jaargang 4 nummer 12 33jaargang 4 nummer 12 33



“Kinderen hebben recht op een veiligere en kindvriendelijke 

speel- en leerplaats op Internet.”

gebruiksmogelijkheden. Zo benutten 

veel kinderen de Surfsleutel bij 

weekprojecten, groepsopdrachten en 

spreekbeurten.

De Surfsleutel wil in de toekomst 

groeien in educatief karakter en 

content, zonder het uitnodigende 

speelse en kindvriendelijke karakter 

te verliezen. Steeds minder door-

linken naar websites van derden, 

maar “eigen content” brengen.

De Surfsleutel is kosteloos en voor 

iedereen vrij toegankelijk en dat 
willen we zo houden.

Maar daar hebben we u bij nodig!

Steun kinderinternet de Surfsleutel 

door het doen van een donatie!

U kunt uw donatie storten op 

NL25RABO0155404857 T.n.v.: 

Kinderinternet de Surfsleutel

Onder vermelding van Donatie of Ik 
steun kinderinternet de Surfsleutel.

Heel hartelijk bedankt.

Het is belangrijk dat er voor alle 

kinderen in het primair onderwijs 

en speciaal onderwijs een zo veilig 

mogelijke, kindvriendelijke speelom-

geving op internet is. Deze internet 

omgeving moet volgens ons voor 

iedereen kosteloos en vrij toeganke-

lijk zijn.

Daarom hebben wij Kinderinternet 

de Surfsleutel ontwikkeld, een 

website waarbinnen ruim 8000 crea-

tieve, ontspannende en educatieve 

webpagina’s zijn opgenomen die 

door onze webredactie op dagelijkse 
basis up to date worden gehouden.

Kinderinternet de Surfsleutel is een 

website vol links en games, vrij van 

discriminatie, racisme, porno, over-
trokken geweld en veel frontale 
reclame. Vanzelfsprekend passend 

binnen de online belevingswereld 

van kinderen en gebruiksvriendelijk 
van opzet.

De lay-out van de Surfsleutel is uiter-
mate uitnodigend voor kinderen. De 

content zorgt een verscheidenheid in 
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www.mediawijzer.net is hét online loket voor iedereen die (professioneel) 

te maken heeft met of meer wil weten over mediawijsheid. Mediawijzer.net is 

opgezet door het Mediawijsheid Expertisecentrum, op initiatief van de ministe-

ries van OCW en Jeugd en Gezin. In de dossiers vindt u de informatie overzich-

telijk op thema gerangschikt.

Media spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Media zijn 

overal en hun maatschappelijke impact is groot. Op deze site vindt u allerlei 

informatie op het gebied van mediawijsheid; het vinden en begrijpen en 

maken van media in een door media gedomineerde samenleving

Postadres: Bezoekadres:

Mediawijzer.net Paletsingel 32

Postbus 778 2718 NT Zoetermeer

2700 AT Zoetermeer

vwww.keii.nl KEii zet zich in om samen met professionals uit het onderwijs te 
bouwen aan kwalitatief goed onderwijs. Samenwerken, maatwerk en resultaat-
gerichte aanpak zijn kenmerkend in onze werkwijze.

KEii is erin gespecialiseerd om van onderwijs en ICT een uitstekende combi-
natie te maken. Kennis, vaardigheden en visieontwikkeling blijken niet altijd 
toereikend om de beschikbare technologie zo eff ectief mogelijk in te kunnen 

zetten. We ondersteunen hierbij graag om zo de leerlingen betrokken te 

houden bij het onderwijs. André Slegers en Michelle Clement

Heuvel 16A

5563AP Westerhoven

06 22313330 - 06 22223659
info@keii.nl
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Kinderinternet de Surfsleutel

Watermolen 22

4761 GS Zevenbergen

Bezoekadres:

Watermolen 22

4761 GS Zevenbergen

T: 0168-329051

(op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur)

E: info@surfsleutel.nl

W: www.surfsleutel.net

De redactie van de Surfsleutel is te bereiken via:

E: redactie@surfsleutel.nl

Uitgever:

Binnenhof Projecten B.V.

www.nolin-binnenhofprojecten.nl

De uitgever en De Surfsleutel zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Niets 

uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de 

uitgever en/of De Surfsleutel.
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