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Het lijkt wel of er steeds meer onder-
werpen zijn over wat er op het 
internet gebeurt en hoe je hiermee 
om zou moeten gaan. Ieder keer weer 
denkt de redactie van Kinderinternet 
de Surfsleutel: Hier moeten we even 
bij stil staan of zou men hier al van 
gehoord hebben? We proberen 
vervolens steeds weer een aantal 
onderwerpen uit te kiezen waar niet 
alleen kinderen iets aan hebben maar 
ook hun ouders of opvoeders iets 
mee kunnen.

Voor ouders en opvoeders van 
kinderen in de leeftijd van 0 t/m 6 
jaar hebben we een stukje opge-
nomen over de Media Ukkie Dagen 
die van 31 maart t/m 7 april 2017 zijn. 
Handig om alvast in de agenda te 
zetten.

Sta jij wel eens stil bij welke infor-
matie je op het internet zet over 
jezelf? Hopelijk denk je na over 
de gevolgen die het heeft als je 
bepaalde informatie online plaatst. 
De redactie heeft al eerder bij dit 
onderwerp stil gestaan. Maar wat 
heeft het voor een ander voor conse-
quenties als iemand informatie 
over hem of haar op internet zet? 
Wat zetten je vader, moeder, familie 
of kennissen over jou online? Ben 
je het daar mee eens ? Wordt er 

eigenlijk wel aan je gevraagd of je 
het er mee eens bent? Het artikel 
over “Sharenting” laat volwassenen 
nadenken over wat ze wel en niet 
over (hun) kinderen online kunnen 
zetten.

Vaak maakt men gebruik van de 
social media platforms om persoon-
lijke informatie zoals foto’s of een 
persoonlijke mening met andere te 
delen. Een aantal van deze platforms 
hebben we al in eerdere uitgaven 
van dit boekje besproken, denk aan: 
Facebook, Instagram, Twitter. Deze 
keer komt Pinterest aan de beurt.

Ben jij trouwens erg handig met 
een computer? Misschien ben je 
zelfs al wel eens bezig geweest met 
programmeren? De redactie kwam 
online een artikel tegen dat gaat over 
programmeren in het basisonderwijs. 
Misschien is het wat voor bij jou op 
school. Lijkt het je wat, zeg het dan 
tegen je juf of meester misschien 
kunnen zij uitzoeken wat de moge-
lijkheden op jouw school zijn.

Met een computer bezig zijn hoeft 
trouwens helemaal niet slecht te zijn. 
Justine Pardoen van Bureau Jeugd 
en Media schreef het artikel: Gamen 
is goed en slecht, maar niet voor 
iedereen.
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Ben je voor vandaag al genoeg 
online bezig geweest dan staan er 
op Kinderinternet de Surfsleutel ook 
leuke knutsels en kleurplaten. We 
hebben er een aantal uitgezocht voor 
in dit boekje. Wil je meer knutsels 
of spelletjes uitproberen kijk dan bij 
Hobby /Knutselen of Hobby/ spelle-
tjes. Veel plezier ermee!
Is er iets dat je graag zou willen 

weten over internet en dat je graag 
besproken zou willen zien in dit 
boekje of heb je een leuk idee voor 
op onze kinderinternet website www.
surfsleutel.nl stuur dan een mail naar 
redactie@surfsleutel.nl.
Ik wens je met dit boekje 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 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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De verzameling competenties die je 
nodig hebt om aktief en bewust deel 
te kunnen nemen aan de mediasa-
menleving. Het gaat hierbij om zaken 
als “Actief zelf gebruiken van media 
op verschillende 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.media-
wijzer.net/competentiemodel/ )

Het actief verbeteren 
van de veiligheid van 
kinderen op het internet 
en het vergroten van 
hun mediawijsheid (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 brochure 
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
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Pinguïn 
met ijsje

http://www.surfsleutel.nl/4-6/spelen/hobby/kleurplaten
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Programmeren in het PO

Welkom bij de leerlijn 
programmeren in het 
basisonderwijs.
Deze leerlijn 
programmeren 
is bedoeld voor 
onderbouw, 
middenbouw, 
bovenbouw in het 
basisonderwijs. In 
de leerlijn komen 
begrippen en principes 
aan de orde die horen 
bij programmeren. Het bestaat 
uit uitleg over basisbegrippen 
van programmeren, doelen en 
activiteiten voor in de klas voor de 
leerlingen.

Begrippen, doelen en activiteiten
De activiteiten die bij de begrippen 
staan zijn laagdrempelig en groten-
deels zogenaamde “unplugged” 
activiteiten. Dat wil zeggen dat deze 
activiteiten geen gebruik maken 
van ICT en devices. Ze bieden een 
introductie tot de begrippen en in de 
hogere leerjaren worden ze verder 
uitgediept.

De activiteiten zijn suggesties en 
voorbeelden van activiteiten om 

aan de doelen te werken die bij het 
begrip horen. Je kunt uiteraard ook 
andere en aanvullende activiteiten 
en doen dan deze doen om aan de 
begrippen te werken.

Workshop
Kennisnet heeft een workshop voor 
leraren gemaakt om bekend te raken 
met programmeren en computati-
onal thinking. Deze workshop is hier 
te vinden:

http://maken.wikiwijs.nl/70012/
Workshop_Computational_
thinking#!page-1652293

Bron: http://maken.wikiwijs.nl/74282/
Programmeren_in_het_PO
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De Media Ukkie Dagen hebben tot 
doel om opvoeders en professionals 
te ondersteunen bij de mediaop-
voeding van kinderen van 0 t/m 
6 jaar. Noteer alvast in de agenda: 
in 2017 vinden de Media Ukkie 
Dagen plaats van vrijdag 31 maart 
tot en met vrijdag 7 april. De Kinder 
Media Awards worden uitgereikt op 
donderdag 6 april 2017.

Wie organiseert de Media Ukkie 
Dagen?
De Media Ukkie Dagen is een initiatief 
van Mediawijzer.net. Tijdens de Media 
Ukkie Dagen ligt de focus op ouders 

en opvoeders van het jonge kind 
(0 t/m 6 jaar). Met de campagne wil 
Mediawijzer.net hen bewust maken 
van de vele kennis die er al is op het 
gebied van mediaopvoeding. Zij wil 
concrete handvatten bieden om hier 
thuis mee aan de slag te gaan.

Elk jaar spelen de netwerkpartners 
van het Mediawijzer.net een belang-
rijke rol in de campagne door het 
organiseren van activiteiten en door 
het gezamenlijk uitdragen van de 
campagneboodschap.

Bron: Mediawijzer.net
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Door: JustineP

HOOFDREDACTIE OUDERS 
ONLINE (WWW.OUDERS.NL) EN 
MEDIAOPVOEDING.NL; BUREAU 
JEUGD EN MEDIA

Het wordt steeds duidelijker dat 
gamen niet per se goed of slecht 
is, maar dat het afhangt van de 
mate waarin gegamed wordt en 
van specifi eke kindkenmerken. 
Ook voor meisjes zijn de gevolgen 
anders dan voor jongens. Nieuw 
onderzoek laat zien dat licht 
gamen - zo’n uurtje per dag - zelfs 
ronduit goed is voor jongeren. Niet 
neutraal - zo van ‘het kan geen 
kwaad’ - maar echt aantoonbaar 
goed.

Gamen is goed én slecht
Onderzoek naar de invloed van 
gamen is al een tijdje gaande, en 
we hebben al heel wat gevolgen 

de revue zien passeren. Gamen is 
in verband gebracht met allerlei 
verschillende eff ecten. Positief 
én negatief. De ene onderzoeker 
vindt invloed op de agressie, meer 
eenzaamheid bij de gamer en nega-
tieve gevolgen voor de schoolpres-
taties, terwijl de andere onderzoeker 
juist positieve gevolgen vindt, zoals 
een sterker gevoel van competentie 
en prestatie, gevoelens van vriend-
schap en verbondenheid en natuur-
lijk die eeuwig benadrukte gevolgen 
op de fi jne motoriek, met name de 
oog-handcoördinatie.

Gevolgen zijn voor iedereen anders
Maar nu wordt langzamerhand 
duidelijker dat de eff ecten van het 
gamen op jongeren vooral afhan-
kelijk zijn van een combinatie van 
factoren:

1. Kenmerken van het kind zelf

2. De functie die het gamen heeft

3. Het aantal uren dat eraan 
besteed wordt.

Het maakt nogal uit of het gamen 
gevoeld wordt als een manier om 
met druk van school of werk om te 
kunnen gaan, of dat het een manier is 
om zo nu en dan even een leeg uurtje 
te vullen, wat je ook niet per se dage-
lijks doet, maar zo nu en dan.
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En het maakt nogal uit of een kind 
een gedragsprobleem heeft of een 
ontwikkelingsstoornis, of dat het 
vrijwel zonder toezicht zichzelf 
kan reguleren en zich kan houden 
aan een gemaakte afspraak om de 
gametijd te beperken.

Onderzoek waar we wat aan 
hebben
Als je rekening houdt met 
deze verschillen, levert 
onderzoek eindelijk resultaten 
op waar wij als opvoeders (of 
opvoedondersteuners) wat aan 
hebben. Zo blijkt dat we van licht 
gamen kunnen zeggen dat het 
gewoon goed is voor kinderen 
en jongeren. Ze zitten lekkerder 
in hun vel, ze gedragen zich 
aangenamer tegenover anderen, 
en ze kunnen beter omgaan met 
problemen dan kinderen die 
helemaal niet gamen. Het gaat mis 
als de speeltijd oploopt tot meer 
dan drie uur per dag. Dan zijn de 
gevolgen vooral negatief.

Bij jongeren die iets meer gamen, 
maar nog steeds matig (meer dan 
een uur maar minder dan drie uur per 
dag), zijn de gevolgen niet positief, 
maar ook niet negatief. Alleen gamers 
die meer dan drie uur per dag gamen, 
lopen risico op negatieve gevolgen: 
sociaal isolement, een toename in 
agressie en negatieve gevolgen op 
school- en werkprestaties.

Wat we nu weten uit onderzoek:
• Jongens ervaren het gevoel 

van prestatie en beloning meer 
dan meisjes. Dit kan mogelijk 
verklaren waarom jongens 
gemiddeld meer tijd besteden 
aan gamen dan meisjes.

• De relatie tussen het spelen 
van games en het ontwik-
kelen van agressie is niet zo 
eenvoudig: vooral bij obses-
sieve gamers is die relatie 
regelmatig aangetoond, 
maar bij matige gamers niet. 
Vaak zijn de eff ecten ook 
kortdurend.

• De schoolprestaties van lichte 
gamers (maximaal een uur 
per dag) en matige gamers 
(maximaal drie uur per dag) 
lijden niet onder het gamen. 
Dat is anders bij gamers die 
meer dan drie uur per dag 
gamen: hun schoolprestaties 
gaan achteruit.

• In verschillende onderzoeken 
worden verbanden gevonden 
tussen problematisch gamen 
en narcistische en neurotische 
persoonlijkheidskenmerken. Of 
het om een oorzaak-gevolgre-
latie gaat, is niet duidelijk.

• Obsessief gamen heeft 
negatieve gevolgen voor de 
algemene gezondheid, denk 
aan: slaapproblemen, meer 
ruzie, afgenomen tolerantie.

• Licht gamen is goed voor je.
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To game, or not to game
De website www.gameninfo.nl van 
het Trimbos Instituut bevat een 
fi lm in drie delen onder de titel To 
game, or not to game. Gamers en 
niet-gamers hebben soms moeite 
om elkaar te begrijpen. Ouders 
snappen niet waarom een kind 
door wil gamen tijdens etenstijd. 
Een kind snapt niet waarom ouders 
daar een punt van maken. En binnen 

een relatie kan gamen tot irritatie 
leiden bij een niet-gamende partner. 
To game, or not to game laat een 
ochtend zien bij een gezin met 
twee gamers. Kruip in de huid van 
de gamers, partner en ouders om 
het verhaal compleet te krijgen. 
De fi lm bestaat uit drie video’s van 
5 à 6 minuten. Je vindt ze hier: 
https://www.gameninfo.nl/publiek/
to-game-or-not-to-game
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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.
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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!
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'Mijn criterium bij sharenting is simpel: 
als ik twijfel, post ik niet'

van een tweeling uit Singapore. 
Lauren en Leia zijn tien maanden 
oud en hebben 267.000 volgers op 
Instagram. Bij hun laatste foto staan 
22.500 hartjes van over de hele 
wereld. Wat de meisjes ervan vinden? 
Voorlopig niets. Wat ze er later van 
zullen vinden? Koffi  edik kijken. Wat 

de federale politie erover 
zegt? Lauren en Leia 
zullen wellicht nooit 
een baan krijgen bij de 
Staatsveiligheid. Hun 
leven is er – nu al – niet 
discreet genoeg voor.

Perfect onpersoonlijk
Enkele weken geleden 
waarschuwde de 
politie voor de gevaren 
van sharenting. Het 

fenomeen heeft geen 
goede naam 
en niet alleen 
omdat pedo-
fi elen er misbruik 
van maken. Sociale 
media zijn jonge media. 
We moeten er mee leren 
omgaan.

Ouders hebben altijd met hun 
kinderen uitgepakt. Alleen heeft ‘mijn 
kind, schoon kind’ in sociale media-
tijden een miljoenenpubliek. Moet 
er een rem op? ‘Mijn kinderen zullen 
op een dag wellicht zelf wel besluiten 
dat het afgelopen is om in mooie 
kleedjes op te draven voor mama’s 

Instagram.’ An Olaerts dompelt zich 
voor dS Weekblad onder in de wereld 
van sharenting.

Het woord is uitgevonden in 2013. 
De meeste mensen zijn nu eenmaal 
trots op hun kinderen. Altijd geweest. 
Het verschil is dat je nu ook kunt 
bladeren door het babyalbum 

gee

le 
media. 

ee leren 

jaargang 4 nummer 13 19jaargang 4 nummer 13 19



De opkomst van de boekdrukkunst 
veroorzaakte in de jaren 1400 gelijk-
aardige ongerustheid en kritiek. 
Niet voor niets schreef Elizabeth 
Eisenstein 850 bladzijden over 
de enorme veranderingen die de 
drukpers op gang heeft gebracht. De 
vraag is hoe dik het boek zal zijn over 
de draagwijdte van sociale media.

Kinderen hebben recht op privacy. 
Vooral in Frankrijk, 
waar de boetes voor 
ouders die persoon-
lijke informatie over 
hun kinderen delen 
op internet, kunnen 
oplopen tot 45.000 
euro. Kenners voor-
spellen nieuwe familie-
ruzies en bijbehorende 
rechtszaken.

Zelf loop ik geen risico. Ik heb geen 
kind. Ik heb een pleegzoontje en 
daar moet ik sowieso over zwijgen. 
Pleegzorg hamert erop. Zijn privacy 
is heilig. Die van zijn ouders vanzelf-
sprekend ook. En toch staat hij op 
Facebook. Vind ik niet leuk. Omdat 
hij op de foto een babyjasje van 
Lonsdale draagt. Lonsdale is geens-
zins mijn stijl. Bovendien zou ik meer 
aandacht hebben besteed aan de 
kadrering van de foto.

“@kowaleen” heeft maar een half 
woord nodig om te begrijpen wat 

ik bedoel. Ze zit op Instagram, heeft 
40.000 volgers en post bij de vleet 
foto’s van haar kinderen. Ze heeft er 
drie. Het vierde kind is onderweg. Van 
het bolle buikje zijn er ook beelden, 
even stijlvol als de andere portretten. 
Het licht is wit, het interieur sober, 
maar gezellig en Lilou, Jerome en 
Remi zijn totaal in de mode. Niks Elsa 
van Frozen. Géén Minions. Laat staan 
Lonsdale.

Het is zo perfect dat het bijna onper-
soonlijk wordt. ‘Te veel realiteit is 
me te persoonlijk’, zegt ze. ‘Als niet 
iedereen perfect op de foto staat, 
post ik hem niet. De foto’s van mijn 
kinderen zijn zo gestileerd dat we ons 
erachter kunnen verbergen.

Bron: DS de Standaard, geschreven 
door An Olaerts

Bron foto’s (op volgorde in het artikel):
womenofgrace.com
psychcentral.com-
michiganradio.org-
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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?

- ballonen
- touw
- muziek

Hoe gaat het?

• De spelers maken met touw één ballon vast aan hun voet.
• Ze proberen elkaars ballonen kapot te maken door erop te gaan staan.
• De persoon die het laatste overblijft met zijn/haar ballon is de winnaar.

Leuke binnen en buiten spelletjes op de Surfsleutel

Spelletje voor Binnen en Buiten 

Ballondansen

http://www.surfsleutel.nl/4-6/spelen/vrijetijd/feestje
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Wat is Pinterest en waarom is 
iedereen er zo wild van? Misschien 
heb je er al over gehoord? Pinterest is 
een van de snelst groeiende websites. 
Pinterest is een sociaalnetwerksite die 
werkt als een prikbord.

Wat is:
• Pin: Een pin is de afbeelding of 

video die je deelt met Pinterest. 
Een pinner (gebruiker) pint 
(plaatst) pins (afbeeldingen of 
video's).

• Repin: Een repin is een afbeel-
ding op Pinterest die opnieuw 
is gedeeld.

• Bord: Een bord is de openbare 
map waar je afbeeldingen op 
pint.

• Follow: De bords en/of pins 
van een andere gebruiker 
volgen. Je kunt alle posts van 
de gebruiker volgen, of losse 
borden selecteren.

• Unfollow: Het volgen van een 
gebruiker of bord stopzetten.

De gebruiker van Pinterest kan over 
het hele web afbeeldingen kopiëren 
ook wel pinnen genoemd en vervol-
gens op een van de door hemzelf 

aangemaakte 
themaborden 
plaatsen.

Wat is er nu 
leuker dan vertellen over je hobby, 
je schoenencollectie, je favoriete 
recepten of het verzamelen van inspi-
ratie voor het inrichten van je nieuwe 
woning, door middel van foto’s toe 
te voegen aan je Pinterest bord? Het 
internet staat vol met foto’s die je het 
liefst wilt bewaren maar niet weet hoe 
of waar. Pinterest kan je hierbij helpen!

Gebruikers van Pinterest kunnen 
hun eigen themaborden aanmaken. 
Op deze themaborden kunnen dan 
afbeeldingen worden geplaatst door 
middel van een Pin it-knop. Elke 
speld (pin) geeft een afbeelding, 
video of artikel weer. Deze spelden 
worden in groepen verdeeld op de 
themaborden die je kan aanmaken 
en indelen zoals jij graag wil.

Voeg de Pin it button toe aan je 
browser en begin met pinnen en 
re-pinnen, creëer themaborden om 
je pins toe te voegen, volg mensen 
die je inspireren, connect met andere 
pinners en reageer op hun pins.
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De themaborden zijn openbaar en je 
kan dus worden gevolgd door andere 
gebruikers. Ook bestaat de mogelijk-
heid dat andere gebruikers een repin 
uitvoeren. Hiermee plaatsen zij de 

artikelen die zij 
bij andere gebrui-
kers vinden 
op hun eigen 
themabord.

Bron: KlaraViskova@
shutterstock.com

Heks

http://www.surfsleutel.nl/6-8/spelen/hobby/kleurplaten

Heks
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Wat heb je nodig?
- canvas
- verf

(groen, grijs, bruin, wit, zwart, oranje)
- kwast

Hoe maak je het?
• Verf het canvas groen. Laat dit eerst 

goed drogen!
• Verf met de bruine verf één of twee 

takken.
• Verf de palm van je hand in met 

grijze verf. 
• Zet met je geverfde hand een afdruk 

op de tak.
• Verf nu nog de ogen en de snavel 

zoals zie ziet op het voorbeeld!

Knutselen: kindvriendelijke knutsels op de Surfsleutel

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

Herfstknutsel

Uil
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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. 
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Uiteraard denken wij graag met 
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/
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Wat heb je nodig?

- verf (rood, zwart, wit)
- een steen
- kwast

Hoe maak je het?

• Verf de hele steen rood.
• Laat dit eerst goed drogen!
• Verf de voorkant zwart.
• Verf een zwarte streep door het midden.
• Verf zwarte stippen op de rest van de steen.
• Laat ook dit weer goed drogen!
• Verf op het zwarte stuk twee grote witte rondjes.
• Laat dit weer goed drogen!
• Verf twee kleine zwarte rondjes op de witte rondjes.
• Kijk goed naar het voorbeeld!

Knutselen: kindvriendelijke knutsels op de Surfsleutel

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

Zomer- knutsel

Lieveheers-beestje
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“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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