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De vijfde uitgave van dit informatie-

boekje “De Surfsleutel” staat helemaal 

in het teken van de Do’s en Don’ts op 

internet.

Hoe gedraag jij je online? Hoe 

gedraagt je kind zich op internet? 

Hebben jullie afspraken over het 

gebruik van internet? Gebruik 

jij internet bij je werkstukken of 

presentaties?

We hebben een aantal praktische 

tips voor je op een rijtje gezet.

Natuurlijk laat de redactie van 
de Surfsleutel ook weer van 

zich horen met een kijkje achter de 

schermen: hoe ontstaat de content/
inhoud van kinderinternet de 
Surfsleutel. De redactie heeft ook 

deze keer weer een aantal leuke 

knutsels, spelletjes enz. uitgezocht 
uit de Surfsleutel voor in deze 
uitgave. We hopen dat jullie er veel 

speelplezier mee hebben.

Verder heeft Justine Pardoen een 

mooi artikel geschreven over social 

media als de grote afl eider. Meer 

informatie hierover vindt je in haar 

boek “Focus!”. Justine is hoofdredac-

teur van Ouders Online, stond aan 

de basis van Mijn Kind Online, geeft 

leiding aan Mediaopvoeding.nl, de 

vraagbaak voor ouders en profes-

sionals over de begeleiding van 

kinderen en media en richtte onlangs 

Bureau Jeugd & Media op.

Heb je zelf een onderwerp dat past 
bij de Surfsleutel en dat je graag 

besproken zou willen zien in dit 

boekje 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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Het EU-Kids online project heeft 

onderzoek gedaan onder ruim 25000 

kinderen en ze gevraagd waar ze 

volgens zichzelf online het meeste 

last van hebben. Het blijkt te gaan 

om vier hoofdzaken:

1) Inhoud (20,5%), vooral 

pornografi sche inhoud, maar 

ook geweld scoort hoog

2) Gedrag (19,4%), en dan vooral 

het gedrag van anderen zoals 

agressie, pesten, racisme en 

vervelend taalgebruik

3) Contact (14%), met name 

volwassenen die ongevraagd 

en ongewenst contact zoeken
4) Overig (7,7%), risico’s zoals 

virussen en spam

(Bron: artikel http://www.dieponder-
zoek.nl/ouders-zien-online-een-risico-

over-het-hoofd-dat-kinderen-wel-

dwarszit/ van Linda Duits)

Wij vinden het van belang dat 
kinderen middelen ter beschikking 

krijgen, waarmee ze zowel op school 

als in hun vrije tijd onbekommerd 

gebruik kunnen maken van het 
internet, zonder dat ze in aanraking 

hoeven te komen met de zaken die 

ze zelf als heel negatief ervaren.

Dit is de reden dat tien jaar 

geleden een start is gemaakt met 

Kinderinternet de Surfsleutel. Dit is 

een website waarbinnen ruim 8000 

creatieve, ontspannende en educa-

tieve webpagina’s zijn opgenomen 

die door onze webredactie dagelijks 

up to date gehouden worden. Een 

duidelijke indeling in leeftijdscate-

gorieën en rubrieken garandeert 

de gebruiksvriendelijkheid van de 

Surfsleutel. De Surfsleutel is kosteloos 

voor iedereen beschikbaar.

Doordat wij, Paula en Walter 

Lagerwerf, zelf een aantal jaren 
geleden jonge kinderen hadden, 
die we op dat moment op een 

verantwoorde manier met het 

internet vertrouwd wilden maken, 
zijn we actief betrokken geraakt bij 
de Surfsleutel. De website kreeg 

een volledige make-over en met het 

toenmalige team hebben we de site 
verder uitgebouwd tot wat hij nu is. 
Ook is de webredactie uitgebreid 

en werken we nauw samen met 

verschillende bedrijven, 

“Kinderen hebben recht op een veilige speelplaats op internet”

Als die er niet is, moet deze gecreëerd worden.
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die maatschappelijk verantwoord 

ondernemen een warm hart 

toedragen.

Na vele vragen van Surfsleutel 
gebruikers hebben we naast de 

website ook de Surfsleutel Browser 

ontwikkeld. Deze browser kan de 
normale internet browser zoals 
Internet Explorer, Chrome of Firefox 

vervangen en vormt dan een veilige 

“schil” waarbinnen de Surfsleutel en 
andere kindvriendelijke websites 
gebruikt kunnen worden. Welke 

websites worden toegestaan binnen 

de Surfsleutel Browser kan door de 

school of ouders worden ingesteld. 

Hiermee kan dus precies worden 

afgestemd welke mogelijkheden op 

internet een kind krijgt en kan het 

geleidelijk worden begeleid bij het 

vinden van zijn weg op de digitale 

snelweg.

Met de combinatie van Surfsleutel 

en Surfsleutel Browser hebben we nu 

naar ons gevoel een unieke combi-

natie van gereedschappen ontwik-

keld om kinderen te ondersteunen, 

helpen en begeleiden bij hun 

ontdekkingstocht op internet. Op dit 

moment ligt voor ons dan ook op dit 

moment de nadruk op het zorgen 

voor landelijke naamsbekendheid 

voor de Surfsleutel. Wij willen natuur-

lijk zoveel mogelijk kinderen, scholen 

en ouders kennis laten maken met de 

Surfsleutel en de mogelijkheden die 

het biedt. 

Ook zijn we op die manier op zoek 

naar zoveel mogelijk reacties, 
suggesties, commentaar die ons 
kunnen helpen om de Surfsleutel en 

de Surfsleutel Browser nog verder te 

verbeteren. Ook het benaderen van 
bedrijven, die vanuit de gedachte 
van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen een partner willen zijn 

van de Surfsleutel, heeft voor ons 
prioriteit. Alleen met die steun kan de 
Surfsleutel kosteloos voor iedereen 

beschikbaar blijven en dat is toch wat 

we met zijn allen willen!!

Paula

W
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De Surfsleutel is ooit begonnen als 

website waar vooral werd verwezen 

naar interessante informatie van 

andere websites. Dit waren in eerste 

instantie een paar honderd losse 

“links”. Later werd het aantal uitge-

breid en vervolgens werden ze in 

rubrieken ingedeeld om het zoeken 

makkelijker te maken. Op dit moment 

bevat de Surfsleutel zo’n 8000 

webpagina’s. Een combinatie van 

links en eigen pagina’s over allerlei 

onderwerpen die door onze redactie 

continue wordt uitgebreid. Hierbij 

krijgt ze regelmatig tips van gebrui-

kers die nieuwe interessante links 

aanmelden via de “Goede, Foute link” 

knop in de Surfsleutel.

De redactie maakt en plaatst echter 
steeds vaker eigen pagina’s. Hierbij 

wordt steeds een bepaald onder-

werp gekozen en wordt dit verder 
uitgediept door redactieleden zelf 
of door gast auteurs. Zo is de rubriek 

“knutselen” onder “Spelen” al lang 

een favoriet, omdat de redactie hier 
haar creativiteit helemaal in kwijt 
kan. Steeds vaker wordt echter ook 

content geschreven voor de “Weten” 

rubriek wanneer het niet mogelijk 

blijkt om voor een bepaald onder-
werp goede linken te vinden.

Dit is eigenlijk 

heel eenvoudig 

begonnen. Voor de 

jongste leeftijdsca-

tegorie van 4-6 jaar, 

waren we op zoek 

naar een leuke manier om het alfabet 

te laten zien. We konden hiervoor 

geen geschikte informatie op het 

internet vinden en besloten om het 

zelf te maken. Onder Weten -> Doen 

-> Alfabet, vind je nu voor iedere 

letter van het alfabet een afbeelding 

die een bepaalde letter uitbeeldt, 

bijvoorbeeld de “A” van Aap. Zo kun je 

afbeeldingen vinden voor alle letters 

uit het alfabet.

In de oudere leeftijdscategorieën 
blijkt dat er vooral veel gezocht wordt 

naar materiaal voor spreekbeurten 

en werkstukken. Daarom vind je in de 
Surfsleutel onder “Weten” heel veel 
verschillende rubrieken die bruikbare 

informatie geven, bijvoorbeeld over 

geschiedenis, aardrijkskunde of het 
menselijk lichaam. Hierbij vinden we 
het van belang dat onze gebruikers 

niet langs heel veel verschillende 

linken over een onderwerp hoeven te 
surfen om zo te vinden wat ze nodig 
hebben. We proberen voor veel 

onderwerpen nu ook zelf content te 
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maken op basis van allerlei verschil-

lende bronnen. Dit doen we dan op 

zo’n manier dat het gelijk bruikbaar is 

voor de gebruikers.

Een goed voorbeeld vind je onder 

Weten -> Kennen -> Gechiedenis -> 

Pyramiden. 

Hier heeft de redactie een heel 

uitgebreid artikel geschreven over 

pyramides, hun ontstaansgeschie-
denis, waar je ze vindt, de geheimzin-

nigheid die er omheen hangt en nog 

veel meer.  en dergelijke. Er wordt 
bijvoorbeeld ook echter verteld over 
Toetanchamon de meest bekende 

farao die een pyramide voor zichzelf 

liet bouwen.

Een ander mooi voorbeeld is bijvoor-
beeld de informatie over hooikoorts 

die de redactie heeft gemaakt voor 

de Surfsleutel: Weten -> Jijenik -> 
Gezondheid -> Hooikoorts. Hier heeft 

de redactie gebruik gemaakt van 

informatie van de branche vereni-

ging voor Nederlandse Apotheken 

om allerlei feiten over hooikoorts op 

een rijtje te zetten. Wat is hooikoorts 

precies, waar wordt het door veroor-

zaakt en nog veel belangrijker, wat 

kun je eraan doen.

Niet alle content die zo door de 

redactie wordt gemaakt hoeft zo 

serieus te zijn. Een rubriek waar de 

redactie heel veel leuk vindt om te 

maken en die door heel veel bezoe-

kers wordt gevonden, is  Spelen -> 

Koken. Hier vind je de allerlekkerste 

recepten, die ook nog 

eens leuk zijn om te 

maken. Alle recepten 

zijn onderverdeeld in 

voor-, hoofd- , nage-

recht en een speciale 

groep feestrecepten. Hier vind je 

werkelijk van alles wat, salades, pasta-

gerechten, vis, vlees, maar bijvoor-
beeld ook allerlei traktaties voor een 

verjaardagsfeestje.

Uit dit alles blijkt maar weer eens 
dat de Surfsleutel steeds beter en 

beter wordt. Van een portal  met een 

paar 100 links naar een complete 
kinderwebsite met meer dan 8000 
webpagina’s waarvan een steeds 

groter aantal eigen pagina’s zijn. Dit 

alles is te danken een super enthou-
siaste redactie, die steeds maar weer 
probeert om nog leukere content 

voor de bezoekers te vinden.
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Een heel belangrijk onderdeel van de Surfsleutel is de knop:

“Goede of Foute link”.

De inhoud van de Surfsleutel wordt voortdurend onderhouden door een 

deskundige webredactie. Wij vinden het echter heel belangrijk dat ook de 

gebruikers hieraan een bijdrage kunnen leveren.

Door middel van een klik op Surfi e kan direct een goede nieuwe link worden 

doorgegeven aan de redactie. Ook een link naar een website die bijvoorbeeld 

door veranderingen van de eigenaar nu foute inhoud bevat, kan via deze weg 

worden gemeld, waarna de webredactie meteen in actie komt.
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De tablet en smartphone hebben 

Twitter en Facebook in de klas 

gebracht. Geen moment meer offl  ine, 

geen moment meer rust. Wat moet 

de ‘ afgeleide’ generatie leren over 

huiswerk en multitasken?  

In veel gezinnen wordt huiswerk 

gemaakt met alles ‘aan’. En dan 
hebben we het niet over een 
beetje muziek als bij de ouders en 

leerkrachten vroeger. Het is niets 

vergeleken bij wat er nu allemaal 
‘aan’ staat op één of meer apparaten 
altijd binnen handbereik: Facebook, 

Twitter, een of meer games, 9Gag, 

Tumblr, YouTube... En ondertussen 
lopen er WhatsAppjes binnen via de 
mobiel, en af en toe nog een sms-je. 

Soms begint het al nog voordat ze 

opstaan uit bed.

Puberhersens vinden multitasken 

lekker

Pubers multitasken omdat hun 

hersens dat lekker vinden. Ze zullen 

daar dus niet snel uit zichzelf mee 

stoppen. Van nature zijn onze hersens 

erop ingesteld om veel dingen 

tegelijk in de gaten te houden. In 

de ‘oertijd’ wist je nooit wanneer je 

voedsel kon scoren en je moest ook 

je omgeving in de gaten houden 

voor mogelijke gevaren.  Je concen-

treren op zoiets als huiswerk vraagt 

het tegenovergestelde. Volledige 

aandacht voor één ding, waarbij je je 

moet afsluiten voor alle kansen die 

voor je overleving van belang zijn. 

Vertaald naar nu: voor puberher-

sens voelt het onnatuurlijk om zich 
af te sluiten van de vriendengroep 
waarbinnen hij functioneert. Hoezo 

mobiel uit?  Zonder die verbinding 

verlies je dat gevoel van verbonden-
heid waarvan je afhankelijk bent. 
Stilte en rust? Daar zitten puberher-

sens dus echt niet op te wachten. 

Jongeren zijn niet zozeer verslaafd 
aan sociale media, maar aan contact 
met hun vrienden, met hun groepjes.

Kortom, je concentreren moet je 

dus leren. School is daar de beste 
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plek voor. Ook al zien kinderen daar 

zelf het nut niet van in.  Kwestie van 

oefenen in langer aandacht voor iets 

te hebben, ergens induiken, door-

zetten en aandachtig werken. Zonder 

dit zelf te ervaren en zonder sturing 

blijven kinderen digitaal multitasken 

en dat zal ten koste gaan van de 

schoolresultaten.

De mix van sociale media en 

huiswerk

Het ene multitasken is het andere 

niet. Een ervaren piloot is een super-

multitasker, maar ook hij kan niet 

tijdens het landen een WhatsAppje 

sturen naar huis. Als taken elkaar niet 

in de weg zitten, komt dat doordat 

ze in verschillende hersengebieden 

zitten. In dat geval kun je ze gemak-

kelijker tegelijkertijd doen. Maar 

verschillende taken doen die tegelij-

kertijd een beroep doen op hetzelfde 

hersengebied, dat gaat niet samen. 
Ook niet als je vrouw bent en al 

helemaal niet als je puber bent, want 

bij hen loopt de samenwerking tussen 
verschillende hersengebieden nog 
minder soepel dan bij volwassenen.

Soms kan het wel. Één van mijn 

kinderen moet vaak tekeningen 
uitwerken voor school. Dat is heerlijk 
om te doen met muziek, Facebook 

en Twitter op de achtergrond. Dat 

gaat prima zelfs, en als ik haar dan 

ook nog hoor zingen, dan herken ik 
die gelukstoestand die we ook wel 

‘fl ow’ noemen: je doet iets wat je 

goed kunt en wat je fi jn vindt om te 

doen en daar ga je dan helemaal in 

op. Je vergeet het gevoel van tijd en 

geniet zonder dat je je daarvan zelfs 

helemaal bewust bent. Als je ‘uit de 

fl ow’ bent, voel je pas hoe fi jn het 

was.

Maar als ze wiskundesommen moet 

maken, waarbij ze voortdurend bezig 

is een probleem op te lossen, heeft 

ze haar denkhersens nodig. Dat is 

al multitasking genoeg! Als ze daar 

dan ook nog Facebook en Twitter bij 

open heeft, gaat het mis. Elke keer 

dat er een berichtje komt, raakt ze 

uit haar concentratie. Het duurt dan 

een kleine tien minuten voordat ze 

weer terug is in de volle aandacht die 

nodig is om verder te kunnen met 

de opgave. Uit onderzoek blijkt dat 

mensen meestal niet meteen terug-

gaan naar de taak die ze hadden 
onderbroken, maar eerst een omweg-

getje maken van tussen de 10 en 20 

minuten. Even naar het toilet, de poes 
aaien, ‘hé wat gebeurt daar buiten?’, 
thee halen, iets zeggen tegen je broer, 

ook toch ook nog maar even kijken 

of er nog meer gebeurt op Facebook, 
een fi lmpje kijken en weg ben je...

Verliespunten

Bij huiswerk waarvoor je je volle 
aandacht nodig hebt, is elke afl eiding 
dus jammer. Multitasken heeft in dat 

geval altijd drie verliespunten:
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1. Alles wat je doet duurt langer

2. Je maakt meer fouten

3. Het creëert meer onrust in je lijf

Alle reden dus om kinderen op 

de basisschool al te leren dat het 

huiswerk sneller, beter en prettiger 

zal gaan zonder mobieltje in de 

buurt, en zonder al die schermen op 

internet open die je toch niet nodig 

hebt.

Proef op de som:

1. Kies een leertaak die leerlingen 

met en zonder mobiel erbij 

kunnen leren. Bijvoorbeeld, het 

leren van Engelse woordjes.

2. Leer de eerste helft met het 

mobiel erbij (muziek op de kopte-

lefoon, reageren op berichtjes 

enz.). Neem de tijd op. Overhoor, 

tel de fouten.

3. Doe de tweede helft in stilte: 

geen muziek op oren, geen afl ei-

ding van Facebook en WhatsApp. 
Overhoor, tel de fouten en 
vergelijk.

4. Doe het nog een paar keer, met 

andere taken. Denk aan: een stuk 
samenvatten, een stuk schrijven, 
rekensommen, lezen. Het gaat 

erom dat kinderen ervaren hoe 

zij het beste leren, wat hun ideale 

situatie is en hoe ze dat kunnen 

beïnvloeden. Praat over de erva-

ringen en de verschillen. 

Meer tips? Hét boek voor ouders en 
leerkrachten over het maken van 

huiswerk en de afl eiding van sociale 

media is van Justine Pardoen en heet: 
Focus! Over sociale media als de 
grote afl eider (SWP).

Tekst: Justine Pardoen, Bureau Jeugd & Media

Email: justine.pardoen@bureaujeugdenmedia.nl

www.bureaujeugdenmedia.nl
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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 
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zien en zie je ook wat je kan winnen. 

De prijsvraag is niet al te moeilijk 

te beantwoorden. Als je goed 

rondkijkt 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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Knutselen: kindvriendelijke knutsels op de Surfsleutel 

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

  
zomer- knutsel 

 

NNemo 

 

WWaat heb je nodig? 
- kranten 
- ballon 
- behanglijm & lijm 
- oranje crêpepapier 
- verf (oranje, zwart, wit) 
- kwast  
- vernis  
 

 
 HHoe maak je het? 

 Maak een bol van papier maché. Zie voorbeeld hieronder. 
  
  
  
  
 P 
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Nee, dat mag niet. Die plaatjes 
zijn van iemand anders. Om ze te 
gebruiken, moet je (vaak) betalen.

Op Davindi en Netwijs vind je veel 

plaatjes voor kinderen. Maar ook die 
plaatjes niet zomaar gebruiken. Vaak 
geldt auteursrecht* of portretrecht*. 

Op Wikimedia vind je veel plaatjes die 

je wel gratis mag gebruiken.

Je moet wél altijd vermelden wáár 
je het plaatje vandaan hebt. Ook 
bij gratis plaatjes. Dat noem je een 

bronsvermelding.

In programma’s als Word en 
Powerpoint vind je een biblio-

theek met plaatjes zonder auteurs-

rechten. Ga naar Invoegen en daarna 
Illustraties. 
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Hoe zit dat met werkstukken en 

spreekbeurten?

Je mag plaatjes (en tekst) wél 

gebruiken in spreekbeurten en werk-

stukken voor in de klas. 

Maar je mag dat werkstuk of die 

spreekbeurt niet op internet zetten. 

Dan publiceer je*: je maakt je 

werkstuk openbaar. Op dat moment 

geldt het auteursrecht.

*Auteursrecht:

Auteursrecht betekent dat alle 

teksten en/of foto's die jij maakt, jouw 

eigendom blijven. Iemand anders 

mag ze niet gebruiken. Behalve als jij 

toestemming geeft.

*Portretrecht:

Een portret is een afbeelding van 

een persoon. Bijvoorbeeld een foto, 

schilderij, tekening of fi lmpje.

Op een verjaardagsfeestje heb je 

foto’s gemaakt. Je wilt laten zien hoe 

gezellig het feestje was. Je plaatst een 

leuke foto van jezelf + 2 vriend(inn)en 

op je Hyves-pagina. Of op Instagram.

Mag dat?

Ja, als je eerst toestemming vraagt 

aan die 2 vriend(inn)en. Of als ze 

niet herkenbaar zijn. Dus als je hun 

gezicht niet ziet. 

Nee, als de 2 vriend(inn)en herken-

baar in beeld zijn en je geen toestem-

ming hebt gevraagd. 

 

*Publiceren:

Publiceren betekent openbaar 

maken. Het is dan door iedereen te 

bekijken.

Bron: kennisnet/kids
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Knutselen: kindvriendelijke knutsels op de Surfsleutel 

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

  
zomer- knutsel 

 

BBoom 

 

WWaat heb je nodig? 
- lijm 
- verschillende kleuren knopen 
- verf (blauw, bruin) 
- kwast 
-- canvas 

 

 
 HHoe maak je het? 

 Verf het canvas blauw. 
 Verf een boom op het canvas met bruine verf. 
 Plak de knopen op de takken van de boom alsof het blaadjes zijn. 
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Heb je ooit wel eens gehoord van je 

digitale schaduw?

Het heet ook wel digitale vingeraf-

druk of je digitale voetafdruk.

Je digitale 

schaduw is alles 
wat je doet op 
het internet en 

wat er over jou 

op internet te 
vinden is. Dit 
komt doordat 

je van alles doet 

op internet. 
Bijvoorbeeld door de websites die 
je bezoekt, dingen die je op internet 

zoekt en nog veel meer dingen!

Alles wat je doet op het internet 

wordt opgeslagen en is terug te 

vinden. De meeste Nederlanders 

staan al snel in 500 verschillende 

databases (dit is een digitaal opge-

slagen archief ). Dit blijkt uit onder-

zoek. Als je al deze informatie bij 

elkaar verzamelt kom je heel veel te 

weten over iemand.

Kijk dus goed uit met wat je doet op 

het internet. Alles wat je doet is later 

ook nog terug te vinden!  

Bron: Trosradar.nl
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Voordat je iets op internet plaatst, moet je dus even goed nadenken. THINK.

THINK staat voor 5 Engelse woorden. Ze helpen je de juiste beslissing te maken.
T - True » waarheid, is het waar wat je schrijft?

H - Helpful » helpt het iemand?

I - Inspiring » inspirerend, zet je andere mensen aan het denken? Of 
breng je ze op ideeën?

N - Necessary » noodzakelijk, is het een belangrijke toevoeging? 

K - Kind » is het aardig?

Want je kunt niks meer verwijderen van internet
Als je een foto op internet hebt gezet, kun je 'm eigenlijk nooit meer verwij-

deren. Je weet namelijk nooit of de foto is gekopieerd door iemand anders. Of 

opgeslagen door een internetrobot.

Bron: Kennisnet.nl/kids
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Koken: kindvriendelijke recepten op de Surfsleutel 

 
http://www.surfsleutel.nl/6-8/spelen/koken/koken 

Marshmallowkoekjes met chocolade en hagelpret 
 
 
Wat heb je nodig? 
20 mariabiscuits  
10 marshmallows  
200 g pure chocolade  
6 el gemalen kokos  
65 g hagelpret  
 
 
Hoe maak je het klaar? 
1. Leg 10 koekjes op een bord dat in de magnetron 
kan en dat heel heet kan worden. Leg op elk koekje 1 marshmallow. 
2. Zet het bord in de magnetron. Zet de magnetron 10 seconden op de allerhoogste 
stand. Blijf erbij staan en haal ze eruit als de marshmallows 2 keer zo groot zijn 
geworden. 
3. Leg de andere 10 koekjes voorzichtig op de gesmolten marshmallows. Kijk uit 
voor je vingers! Laat een half uur afkoelen. 
4. Hak met een mes de chocolade in kleine stukjes. 
5. Doe de chocolade in een glazen kom. Hang de kom in een pan met een laagje heel 
heet water. Zorg dat de bodem van de kom het water niet raakt. (au bain-marie) 
6. Zet de pan met de kom op het vuur en laat de chocolade smelten. Roer af en toe 
met een pollepel zodat de chocolade mooi glad wordt. 
7. Leg een groot stuk bakpapier klaar. Doop de 
marshmallowkoekjes voorzichtig helemaal in de 
chocolade en leg ze op het bakpapier. 
8. Bestrooi 5 koekjes met de kokos en de andere 
5 met de hagelpret. Laat ze in 30 minuten hard 
worden. Klaar! 

Bron: ah.nl 
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Cijfertekening vlinder 

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

 

 
5ciska76@shutterstock.com 
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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 

via http://www.surfsleutel.net/

producten/surfsleutel-browser/ 
(11,0Mb) en op uw eigen systeem 
installeren. Een uitgebreide beschrij-

ving over de installatie en het gebruik 

van de Surfsleutel Browser kunt u hier 
ook vinden.

Wij vragen u een bijdrage van €29,95 

per jaar voor het gebruik van de 

Surfsleutel Browser.
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De helft van de ouders heeft nog 

nooit in de geschiedenis van de 

browser van de computer gekeken 

om te controleren welke sites hun 

kind heeft bezocht. Dat blijkt uit 

onderzoek onder 1400 ouders uit 

het EenVandaag Opiniepanel die 

kinderen hebben tussen de 8 en 18 

jaar. 39 Procent geeft aan dat ze een 

enkele keer gekeken hebben; 29 

procent heeft dit vaker gedaan.

Wel geven veel ouders (88%) aan 

dat ze gesproken hebben met hun 

kind wat ze moeten doen als een 

onbekende online contact met ze 

zoekt. Veel ouders zeggen hier juist 
vanwege de media-aandacht van 

de laatste tijd met hun kind over 

gesproken te hebben. ‘Door alle 
berichtgeving in de media kwam het 
onderwerp thuis ter sprake. En omdat 

mijn zoon zelf al eens gepest werd 

via internet was dit ook om die reden 
een actueel onderwerp in ons gezin,’ 
aldus een ouder die deelnam aan het 

onderzoek.

Opvallend is dat ruim vier op de 
tien ouders (42%) aangeven geen 

afspraken te hebben gemaakt over 

welk zedelijk gedrag normaal is te 

vertonen op internet en/of voor 

de webcam. Veel ouders geven als 

reden aan dat hun kind slim genoeg 

is om geen naaktfoto’s te delen of 

handelingen te verrichten voor de 

webcam. Zoals een ouder aangeeft: 

‘Ik heb geen afspraken gemaakt 

omdat ze precies weten wat ze doen, 

ze zullen nooit op oneerbare voor-

stellen ingaan. Mijn kind is verstandig 

genoeg 

om te 

weten wat 

ze moet 

doen 

mocht er 

een derge-
lijk verzoek 
via de 

pc binnenkomen.’ Een meerderheid 

(57%) heeft wel afspraken gemaakt.

Over dit onderzoek
Aan het onderzoek deden 1400 ouders 

mee uit het EenVandaag Opiniepanel 

die kinderen hebben in de leeftijd van 8 
tot en met 18 jaar.

Bron: Een vandaag opiniepanel

 21 mei 2014
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Hoe ga je als ouders om met Internet 

gebruik bij jouw thuis of in het gezin? 

Weet je überhaupt hoe de online 

wereld eruit ziet? Hier een paar tips 

voor ouders voor afspraken over 

Internet gebruik. Zeg maar dat ze uit 

het leven zijn gegrepen.

1. Begrijp hun wereld

Je hebt als ouder een bijzondere 

verantwoordelijkheid om te zorgen 

voor je kind. Mooi, maar soms ook 

spannend. Vooral ook omdat hun 

wereld er zo anders uitziet als de 

wereld waar jij je comfortabel in voelt. 

Precies dat is ook de uitdaging: zorg 

dat je de wereld van je kind begrijpt. 

Weet je wat Facebook en Twitter is? 

Weet je bijvoorbeeld hoe het online 

profi el van je kind eruit ziet?  

2. Blijf in de buurt
Waar is internet beschikbaar? Is dat 
overal in huis? Zorg dat het in je buurt 

gebeurt zodat je zicht houdt op wat 

er gebeurt. En om te helpen als het 
mis dreigt te gaan (qua tijd gebruik, 
maar ook wat betreft surfgedrag).

3. Praat erover
Is Internet een thema om te 

bespreken? Nu is communiceren in 

een gezin een van de belangrijkste 
dingen, maar zeker ook over Internet. 
Hoe ervaart je kind het? Hoe commu-

niceert je kind met vrienden en 

klasgenoten online? Het is bijvoor-

beeld goed om ook eens mee te 

kijken met WhatsApp (het nieuwe 

SMS zullen we maar zeggen). Hoe 

wordt er gepraat? Help als het nodig 

is om dingen te corrigeren (als er 

bijvoorbeeld online gescholden is, of 

dat er onbegrip is ontstaan).

4. Maak afspraken

• Denk bijvoorbeeld aan:20:00 uur 

niet meer online

• maximaal een uur online voor de fun
• als je aan huiswerk werkt worden er 

geen spelletjes gedaan

5. Veiligheid

Zorg dat er anti-virus software is 

geïnstalleerd op de computer en ook 

altijd up-to-date is. 

6. Respecteer privacy van je kind
Het is niet heel cool als jij als ouder 

altijd maar reageert op een Facebook 

update van je kind. Eerlijk gezegd, dat 
is soms het ultieme schaammoment. 
Maar kijk regelmatig mee. Voor mij 

was het bijvoorbeeld een keuze aan 

mijn dochter: of ik mag je volgen op 
Twitter, of je moet je Twitter-account 
verwijderen. Want anders kan ik niet 

helpen als het nodig is. Je snapt dat 

de keuze toen snel was gemaakt. Ik 
ben me ook bewust dat dit opgaat 
tot een bepaalde leeftijd.

Bron: Wouter van der Toorn
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• Praat met uw kind over het 

gebruik van de computer, tablet, 

mobiele telefoon: wat ze doen en 

meemaken, hoe ze dat vinden. 

Probeer dit gesprek zo open, 

positief en constructief mogelijk te 

houden. Ze zullen dan eerder naar 

u toekomen als er een probleem 

is. Voor jonge kinderen kan het 

'Veilig Internet Gezinspakket' 

hierbij hulp bieden.

• Maak afspraken over compu-

tergebruik. Hoeveel tijd mag uw 

kind aan de computer spenderen 

en waarvoor? Hoe lang en vaak 

een kind media mag gebruiken is 

vooral een kwestie van zelf uitpro-
beren en het gezonde verstand 

gebruiken. Formele richtlijnen zijn 

daar niet voor, wel adviezen. Deze 
adviezen kunt u vinden op de 
website Mediaopvoeding .

• Het klinkt zo logisch, maar 

vertel uw kind dat als je iets 
offl  ine niet zou doen, je dit 
online ook niet moet doen. 

Internet kan een vals gevoel van 

anonimiteit geven en jongeren 
durven dan soms meer omdat ze 

geen reacties zien of zijn grover 

in hun taalgebruik. Maar leer hen 

respect te hebben voor anderen 

en anderen te behandelen zoals ze 

zelf behandeld willen worden.

• Maak uw kind ervan bewust 

dat niet alles wat online staat 

betrouwbaar is. Kinderen gaan 

er vaak vanuit dat alles wat op 

internet staat, waar is. Zorg ervoor 

dat ze kritisch blijven.

• Voor praktische tips over de 

digitale wereld van uw kinderen 

kunt u de animatievideo 'De 

digitale wereld van uw kinderen' 

bekijken. Ook kunt u de bijbe-
horende informatieleafl ets lezen 

over bijvoorbeeld Privacy op 

social media sites, afspreken met 
vreemden en gamen op internet. 
De video en leafl ets zijn ontwik-

keld door European Schoolnet, 

samen met Liberty Global.

Voor al uw opvoedvragen rondom 
(nieuwe) media en kinderen kunt u 

terecht op www.mediaopvoeding.nl.

Bron: digibewust.nl
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Leuke binnen en buiten spelletjes op de Surfsleutel 

 
http://www.surfsleutel.nl/4-6/spelen/vrijetijd/feestje 

 
Spelletje voor Binnen 

 

BBlind schrijven 

 
  
  
 
Voor kinderen van alle leeftijden 
Aantal spelers: 2   
Hoe lang duurt het spel: kan je zelf 
bepalen. 
  
Wat heb je nodig? 
- Een blinddoek 
- Pen   
- Papier            

  
Hoe gaat het? 
 Een speler gaat geblinddoekt aan een tafel zitten. 
 Een andere speler gaat achter hem staan en pakt zijn hand. 
 Met in die hand een pen schrijft hij iets op het papier.  
 Als de eerste speler kan raden welk woord hij heeft geschreven dan draaien de 

rollen om.  
 Anders moet hij het nog eens proberen. 
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WETEN voor de allerjongsten op de Surfsleutel 

Gezin: je vindt het onder 4-6 

Weten/Natuur/mensen 
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Bespreken met de allerjongsten op de Surfsleutel 

 

 

Je vindt het onder 4-6 

Weten/Natuur/mensen: Gevoel 
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www.mediawijzer.net

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 ministeries van OCW en Jeugd en Gezin. In 

de dossiers vindt u de informatie overzichtelijk 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:

Mediawijzer.net

Postbus 778

2700 AT Zoetermeer

Bezoekadres:
Paletsingel 32

2718 NT Zoetermeer
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www.keii.nl

KEii zet zich in om samen met professionals uit het onderwijs te bouwen aan 

kwalitatief goed onderwijs. Samenwerken, maatwerk en resultaatgerichte 

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

FF w88

ik zit 

nog ff te 

geemen...

Hé

man...

afsluiten 

KAN!!!
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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 16.30 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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