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In deze achtste uitgave van dit 

informatieboekje “De Surfsleutel” 

hebben we weer een aantal leuke en 

leerzame onderwerpen gevonden. 

Leuke en praktisch artikelen die je 

goed kan gebruiken bij het leren 

omgaan met internet, maar die je 

ook op de hoogte houden van wat er 

allemaal op internet speelt.

De redactie heeft weer een aantal 

bijzondere artikelen gevonden die 

we even onder de aandacht willen 

brengen. Het artikel van “de Puppy” 

gaat dan wel niet over internet maar 

willen we je toch laten lezen. 

Het was voor ons op de redactie 

aanleiding om er eens goed over 

door te praten. Wat vindt jij ervan en 
je klasgenootje denkt hij/zij er ook zo 

over?

Steef van Stiphout heeft voor Editie 

Nl een fi lmpje gemaakt over Geotags.

Zonder dat we het in de gaten 

hebben plaatsen we als we met 

onze telefoon een foto online zet 

meer informatie op het internet dan 

je zou denken. Steef zijn artikel is 

door de redactie ook herschreven 

voor de kinderen. Wil je het fi lmpje 

zien? http://www.rtlnieuws.nl/

editienl/laatste-videos-editienl/

ik-weet-waar-je-kat-woont

Natuurlijk heeft de redactie van de 

Surfsleutel ook weer een aantal leuke 

knutsels, en spelletjes  uitgezocht op 

de Surfsleutel voor in deze uitgave. 

We hopen dat jullie er veel speel-

plezier mee hebben.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@surf-

sleutel.nl.

Ik wens je met dit 
boekje weer veel lees 

en internetplezier.

Paula Lagerwerf
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Paula

WalterW l

P l

“Kinderen hebben recht op een 

veilige speelplaats op internet”

Als die er niet is, moet deze gecreëerd 

worden. 

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 pornogra-

fi sche inhoud, maar ook geweld 

scoort hoog

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

het gedrag van anderen zoals 

agressie, pesten, racisme en verve-

lend taalgebruik

3) Contact (14%), met name volwas-

senen die ongevraagd en onge-
wenst contact zoeken

4) Overig (7,7%), risico’s zoals 

virussen en spam

(Bron: artikel http://www.diepon-
derzoek.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 
educatieve webpagina's zijn opge-
nomen die door onze webredactie 

dagelijks up to date gehouden 

worden. 
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Een duidelijke indeling in leeftijdsca-

tegorieën 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 verant-

woorde 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 verschil-

lende bedrijven, 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 ontdek-

kingstocht op internet. 

Op dit moment ligt voor ons dan 

ook op dit moment de nadruk op 

het zorgen voor landelijke naams-

bekendheid voor de Surfsleutel. Wij 

willen natuurlijk 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, sugges-

ties, 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!!
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Is internet een levensbehoefte geworden van kinderen?

Mediaopvoeding is dat deel van de opvoeding dat erop gericht is om kinderen 

bewust en selectief met het media-aanbod om te laten gaan. In de praktijk gaat 

het om gamen, internetten, lezen en tv-kijken. Snap je kind; ook als het om 

mediawijsheid gaat!

Kijkend naar de tijd waarin wij leven, 

kun je gerust constateren dat we 

media altijd en overal om ons heen 

hebben. Kinderen komen op steeds 

jongere leeftijd met media in aanra-

king en als volwassene kunnen we 

niet meer zonder. 

Zelfs de overheid rekent erop dat 

burgers media gebruiken om belang-

rijke informatie tot zich te nemen, of 
via een medium met hen in contact 
te treden. En dan te beseff en dat vóór 

2007 de smartphone en tablet nog 

niet eens bestonden.

Maar wat voor vaardigheden hebben 
jij én je kind eigenlijk nodig om in 

de wereld van nu mee te kunnen 

draaien? Hier komt mediawijsheid 
om de hoek kijken. Naast uitleg over 

de afkomst en inhoud van deze term, 
krijg je in dit artikel tips om zelf én 
samen met je kind mediawijzer te 

worden. Lees het artikel over media-

opvoeding. http://www.snapjekind.
nl/artikelen/snap-je-kind-ook-als-het-
om-mediawijsheid-gaat

Bron:www.bsklinkert.nl
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Kinderen leren hacken tijdens Hacklab High School

Twintig kinderen van 10 tot 16 jaar 

krijgen vandaag een inkijkje in het 

leven van een ethische hacker tijdens 

de Hacklab High School. 

Voor kinderen, maar het gaat niet om 

spelletjes. Kinderen hacken echt. 

"Doe dit niet zomaar thuis", 

waarschuwen de initiatiefnemers dan 

ook. 

Lees  verder: http://www.rtlnieuws.

nl/economie/toekomstmakers/

kinderen-leren-hacken-tijdens-

hacklab-high-school

Drieluik: bekende ouders over opvoeden in tijden van 
internet- deel 1

door de redactie mijn kindonline

Hoe ga je om met het online 

gedrag van je kinderen? Hoe voed 
je ze daarin op? En welke rol speelt 

de school daarbij? Drie bekende 

ouders vertellen erover in een nieuw 
drieluik over opvoeden in tijden van 
internet op Mijnkindonline.nl. "Als 

we weggaan, nemen we het toetsen-

bord mee, zodat mijn zoon niet op de 
computer kan."

Deze uitspraak doet Phaedra 

Werkhoven (hoofdredacteur J/M en 
Fabulous Mama, schrijver van de 
Social Media Bijbel) in het eerste deel 

van het drieluik.

Zij vertelt over de mediaregels die zij 

thuis hanteert, over de strijd die zij 

voortdurend met hen levert over de 
hoeveelheid 'schermtijd' en over het 
gebrek aan aandacht dat op school 

wordt besteed aan mediawijsheid 

van kinderen. 
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Bestsellerauteur Manon Sikkel sluit 

zich daarbij aan in het tweede deel 

van het drieluik. Volgens haar lopen 

de meeste scholen mijlenver achter 

bij wat er online allemaal speelt, 

al is dat volgens haar niet zo gek, 

omdat de generatie van nu groot 

is geworden met internet, maar de 

generatie daarvoor niet. 

In het laatste deel van dit drieluik 

is het de beurt aan Marion Pauw 

(auteur, freelance publicist en 

copywriter). 

Eerste deel: http://mijnkindonline.nl/

artikelen/opvoeden-in-tijden-van-

internet-deel-1

Bron: Mijnkindonline.nl

Antwerpse ontwikkelt educatieve kinderversie van 
Facebook

door nick van waes

Antwerpen - Kinderen op een veilige manier laten omgaan met sociale 

media en ze ondertussen een ICT-lessenpakket aanbieden dat echt 

aansluit bij de noden van vandaag. Dat is het idee achter het onlineleer-

platform sCool.

 “Kinderen kunnen vaak beter dan 

volwassenen omgaan met het 
internet en sociale media, al zijn 

ze zich vaak nog niet helemaal 

bewust van hoe ze zich erop moeten 
gedragen”, vindt Katja Schipperheijn, 
oprichtster van sCool. Dat is een soort 

kinderversie van Facebook, specifi ek 

gericht op lagere scholen.

Lees verder:
http://www.gva.be/cnt/dmf20150507_01668364/

antwerpse-ontwikkelt-educatieve-kinderversie-van-facebook 
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'Met een witte puppy ontvoer je geen kinderen'

door Sylvie Van Ginneken

Op het internet circuleert een sensibiliseringsvideo waarin een jongeman 

lukraak naar kinderen stapt met een witte, lieve puppy en zo aanstalten 

maakt om hen zogezegd te ontvoeren. De ouders in de video zijn 

verbaasd dat hun kind zomaar contact legt met een wildvreemde. Op het 

einde van de video waarschuwen de makers voor kidnapping. Maar Child 

Focus vindt dat helemaal niet zo abnormaal: 'Met een witte puppy kan je 

elk kind paaien. Deze setting is niet realistisch.' 

'Dat een jongeman op klaarlichte 

dag met een lieve, witte puppy naar 

kinderen gaat en hen het dier laat 

aaien op een speeltuintje, is niet 

aanstootgevend. 

Bovendien zitten de ouders op 

een boogscheut van de spelende 

kinderen, wat zij ook weten', zegt Dirk 

Depoover, woordvoerder van Child 

Focus.

Lees verder: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150504_01662183 

Op zoek naar een ouderavond over mediaopvoeding? 
Bijv. over sociale media en andere afleidingen? 
Seks in de media?

De sprekers van Mijn Kind Online zijn 

nu te vinden bij het nieuwe Bureau 
Jeugd & Media, zie:

www.bureaujeugdenmedia.nl. Denk 
bijv. aan een avond het theater. Over 

'mindful mediagebruik', of: Hoe houd 

ik mijn kind bij de les in tijden van 
multitasking en andere afl eidingen? 

Een feestelijke, interactieve avond, 
met talloze praktische tips en truuks. 

Ingeleid door Justine Pardoen, 
specialist in de mediaopvoeding en 
ondersteund door twee acteurs van 

DNL Theatercollectief, die een tiener 

kunnen neerzetten zoals u die thuis 
ook heeft, zodat u kunt oefenen.
www.scoop.it. 

Meer informatie: sprekers@

bureaujeugdenmedia.nl of justine@
ouders.nl

Lees verder: http://www.scoop.it/t/kinderen-en-internet 
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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 attractie-

parken, 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 

prijsvraag is niet al te moeilijk te 
beantwoorden. Als je goed rond-
kijkt op de Surfsleutel vind je het 

antwoord zo. 
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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 prijs-

vraag 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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Zonder dat we het in de gaten 

hebben sturen we via Facebook, 

Instagram en Twitter iedere dag 

gegevens van onszelf over het 

Internet. Gegevens waarvan we niet 

willen dat anderen dat weten. Dit 

komt door foto’s waar Geotags aan 

hangen. Weet jij wat een Geotag is? 

Ik had er nog nooit van gehoord! 

Geotagging zorgt ervoor dat media 

(foto, video, website en sms) gps-

signalen binnen krijgen. GPS is een 

apparaat dat kan bepalen waar je 

bent. Geotags laten bijvoorbeeld 

precies zien op welke plek foto’s zijn 

genomen. Zo kunnen wildvreemden 

je dus heel makkelijk vinden. Hier zijn 

we achter gekomen door de nieuwe 
site ‘I know where your cat lives.com’ 

(Ik weet waar je kat woont). Daarop 

kun je precies zien waar de foto’s van 
de katten zijn genomen. Is dat zo erg? 
Dat kan het wel zijn ja.

Een tv-programma (EditieNL) 

heeft een fi lmpje gemaakt over 
‘Geotagging’.Ze hebben een foto 
gezocht van een kat op het internet. 

Deze foto komt van Facebook, 

Instagram of Twitter. Via ‘I know 
where your cat lives’ gaan ze op zoek 
naar het huis waar deze kat woont.  

Volgens de 

site woont 

de kat in 

Hilversum, 

dus gaan 

ze kijken of 

dit wel echt 

zo is. Ze komen uit bij een huis en 

vinden daar de kat die ze zochten. 

Wie een foto maakt op zijn mobiele 

telefoon slaat ook vanzelf de locatie 

op waar de foto gemaakt is. 

Kijk dus uit met foto’s delen op het 

internet, want je deelt veel meer 

dan je denkt!Wanneer je je kat op 

het internet zet is dat misschien 

nog onschuldig. Maar veel mensen 
plaatsen foto’s van hun huiskamer, 

of zelfs van hun nieuwe waarde-

volle spullen op internet. Wie weet 
dan of hij vanzelf zijn adres heeft 
meegestuurd? 

Geotagging kun je zo uitzetten op je 

mobiele telefoon:

Bron:  Steef van Stiphout RTLf
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http://www.surfsleutel.nl/4-6/spelen/vrijetijd/feestje 

Levend ganzenbord
 
 
Voor kinderen van 7 tot 14 jaar 
Aantal spelers:  
Hoe lang duurt het spel: 
 
Wat heb je nodig?

 

 
Hoe gaat het? 

LLevend ganzenbord 

 
 
Voor kinderen van 7 tot 14 jaar 
Aantal spelers:  
Hoe lang duurt het spel: 
 
Wat heb je nodig?

 

 
Hoe gaat het? 

 Na de eerste ronde, als sommige groepjes bezig zijn met een opdracht hoeven 
de groepjes niet meer op elkaar te wachten en mogen ze gooien, zodra de 
opdracht af is. 

 Eén persoon is de spelleider. Hij/zij praat het spel aan elkaar als een spelshow 
presentator, geeft de tussenstand door en moedigt de groepjes aan. 

 Als een groepje op nummer 62 staat en ze gooien 4, dan gaan ze eerst 1 stap 
vooruit en vervolgens drie achteruit. Ze komen dus uit op nummer 60. 

 Welk groepje heeft als eerste nummer 63 bereikt? En waar zijn de overige 
groepjes op het moment dat de speeltijd voorbij is? 

Levend ganzenbord
 
 
 
Voor kinderen van 7 tot 14 jaar 
Aantal spelers: 8 tot 64  
Hoe lang duurt het spel: 60 minuten 
 
Wat heb je nodig? 
- Nummers 1 t/m 63 
- Opdrachten, 
- 2 grote dobbelstenen 

      
 

    

 
Hoe gaat het? 
 Op de grond zijn de nummers 1 t/m 63 uitgezet. Aan ongeveer de helft van 

de nummers is een briefje bevestigd met een opdracht. 
Voorbeeld opdrachten: 
- Zing een liedje.  
- Maak een levend schilderij, met daarop de afbeelding van een kasteel.  
- Los deze puzzel op.  
- Vertaal dit geheimschrift.  
- Ga door naar nummer ... .  
- Vandaag is het niet jullie geluksdag, ga terug naar nummer ... .  
- Gooi nog een keer.  

 De deelnemers worden verdeeld in een aantal groepjes. Om beurten gooien ze 
met een dobbelsteen. Het aantal ogen van de dobbelsteen bepaald hoeveel 
plekken ze vooruit mogen. 

Leuke binnen en buiten spelletjes op de Surfsleutel 
 

Spelletje voor Buiten 

Levend ganzenbord
 
 
Voor kinderen van 7 tot 14 jaar 
Aantal spelers:  
Hoe lang duurt het spel: 
 
Wat heb je nodig?

 

 
Hoe gaat het? 
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Cijfertekening kat en vogel 

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

bijleszaanstad.nl 
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Zonder dat we het in de gaten 

hebben sturen we via Social Media 

dagelijks privé gegevens de wereld 

in die daar helemaal niet hadden 

moeten belanden. Dit komt door 

foto’s waar Geotags aan hangen. 

Veel mensen weten dat niet, of 

sterker nog: hebben er nog nooit van 

gehoord. 

Geotags laten precies zien op 

welke plek de foto’s zijn genomen. 

Zo zouden wildvreemden u dus 

gemakkelijk kunnen vinden. Dat 

wordt ineens pijnlijk duidelijk door 

de nieuwe site ‘I know where your 

cat lives.com’. Daarop kun je precies 

zien waar de foto’s van de katten zijn 

genomen. Is dat zo erg? Dat kan het 
wel zijn ja.

In een fi lmfragment van 

‘EditieNL’worden foto’s van katten 
getoond welke van het internet 
afgehaald zijn. Deze foto’s komen 

van sites, zoals: Flikker, Twitter en 

Instagram. De katten wonen in 
Hilversum volgens de site ‘I know 
were your cat lives.com’. ‘EditieNL’ 

gaat bekijken of dit wel echt zo is. 

Er wordt één foto van een kat 

uitgekozen en ze gaan op zoek naar 
deze kat. En, jawel hoor!

De kat wordt gevonden bij het huis 
dat door de site ‘I know were your 
cat lives.com’ wordt aangegeven. 

‘Bits of Freedom’ komt op voor 

burgerrechten op internet en 
waarschuwt voor Geotagging. 

Wie een foto maakt op zijn 

smartphone slaat daarmee ook 
automatisch de locatie op waar 
de foto gemaakt is.  Floris Kreiken 

zegt: “We zeggen altijd dat je 

voorzichtig moet zijn met het delen 

n 

n
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van gevoelige informatie, maar wat 

je ziet bij dit soort sites is dat deze 

mensen zich niet bewust zijn van 

wat ze allemaal delen. Dat is ook een 

algemene wet op het internet, je 

deelt veel meer dan je denkt!”

In het geval van een kat is dat 

misschien onschuldig, maar veel 

mensen plaatsen foto’s van hun 

huiskamer, of zelfs van hun nieuwe 

waardevolle spullen op internet. Wie 

weet dan of hij automatisch zijn adres 

heeft meegestuurd? 

92% van de mensen die reageren op 

de poll op editienl.nl zegt voorzichtig 

te zijn met het plaatsen van gegevens 

op internet, maar 55% van de 

mensen weet niet wat Geotagging is. 

‘Bits of Freedom’ vindt dat 

Social Media bedrijven hier een 

verantwoordelijkheid in hebben. 

Floris Kreiken zegt: “Nou ja, Facebook 

zou bijvoorbeeld kunnen aangeven: 

‘Als jij deze foto deelt weten we ook 

meteen waar die foto gemaakt is’. 

Het liefst zouden wij zien dat dat niet 

wordt mee geüpload of dat je in ieder 

geval een keuze hebt en kan zeggen: 

“Nee dat wil ik niet”.

Geotagging kun je wel uitzetten op je 

smartphone:

Kijk voor meer informatie op: 

editienl.nl

Bron: Steef van Stiphout RTL
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Op het internet gaat een fi lmpje 

rond waarin een jongeman zomaar 

op kinderen af stapt met een lieve 

puppy. Deze jongeman wil in dit 

fi lmpje laten zien hoe makkelijk 

het is om contact met kinderen te 

maken met als doel ze zogenaamd 

te ontvoeren. De ouders van de 

kinderen in de video zijn heel 

verbaasd. Ze zien dat hun kind 

zomaar praat met een wildvreemde. 

Dit fi lmpje is dus gemaakt om 

kinderen en ouders te waarschuwen 

voor kidnapping. ‘Child Focus’ 

stichting voor vermiste kinderen, 

vindt dat helemaal niet zo raar. Zij 

zeggen dat je met een puppy elk kind 

kan paaien. 

Wat vindt jij? Praat jij ook sneller met 

iemand die iets liefs of grappigs bij 

zich heeft? 

Originele bron: De Standaard, Sylvie 

Van Ginneken. Tekst bewerkt door 

redactie.

jaargang 3 nummer 8 23jaargang 3 nummer 8 23



Door: Nina van den Broek

De meeste kinderen vinden internet 

en sociale media leuk. Ze gebruiken 

het thuis en op school. Naast alle 

positieve dingen zijn er soms ook 

vervelende incidenten. Leerkrachten 

weten dat leerlingen op internet 

geconfronteerd kunnen worden met 

minder prettige beelden en teksten.

Leerlingen geven gemakkelijk 

privé-informatie aan mensen die zij 

online leren kennen. Veel scholen 

hebben dan ook richtlijnen voor 

internetgebruik, maar nog niet 

allemaal. 

Op dit moment bestaan de richtlijnen 

voor internetgebruik vaak uit een 

aantal afspraken. Veel voorkomende 
regels zijn: “Ik roep mijn leerkracht 
als ik iets zie dat ik niet vertrouw.” en 

“Ik gebruik geen ongepaste woorden 

als ik een zoekmachine gebruik”. De 
leerling ondertekent deze afspraken 
en is hiervan op de hoogte.

Mobiel internet

In de afgelopen jaren heeft mobiel 
internet een hoge vlucht genomen. 
Daarvoor was het voldoende om 

zicht te houden op de PC in de klas. 

Leerlingen brengen steeds vaker een 

smartphone of iPod mee naar school. 

Internet is altijd binnen handbereik, 

maar vaak buiten het zicht van een 

volwassene.

Sociale media

Ook het actief gebruik van sociale 

netwerken als Twitter en Facebook is 

inmiddels voor de meeste leerlingen 

en leerkrachten normaal. De 

richtlijnen van veel scholen zijn hier 

nog niet op ingericht. Gebruik van 

sociale media wordt dan ook vaak 

afgeraden of verboden. Sociale media 

kunnen echter ook veel toevoegen in 

de klas. 

Denk bijvoorbeeld aan het 

raadplegen van een expert via 
Twitter, of een videochat met een klas 
aan de andere kant van de wereld?

En nu?

Leerlingen kunnen natuurlijk nog 
steeds de leerkracht roepen als 
zij ongepaste zaken of vreemde 

pop-ups tegenkomen. Als de 

leerkracht tenminste in de buurt is. 
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De internetafspraken zijn toe aan 

een update naar de wereld van nu: 

een wereld waarin veel leerlingen 
altijd online zijn en met elkaar 

communiceren via Whatsapp en 

Facebook. Daarom is het belangrijk 
dat scholen een mediaprotocol 
hebben waarin ruimte is voor 

de positieve kanten van deze 

ontwikkelingen. 

Laat leerlingen meedenken over 
nieuwe richtlijnen. Vraag de 

leerlingen waar zij behoefte aan 

hebben. De ‘oude’ internetafspraken 
hoeven niet overboord, maar 

kunnen in veel gevallen wel een paar 

aanvullingen gebruiken.

Verder lezen
http://www.bibliotheek.nl/

thema/opvoeding-en-onderwijs/

mediawijsheid/een-mediaprotocol-
op-school.html

ezen
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Daar waar met kinderen gewerkt 

en geleefd wordt, biedt Surfsleutel 

een kindvriendelijk en verantwoord 

internet. Surfsleutel heeft 

internetleer- en speelomgevingen 

ontwikkeld om ouders, leerkrachten 

en andere professionele opvoeders 

gereedschappen in handen te geven 

om kinderen te ondersteunen, 

helpen en begeleiden bij hun 

ontdekkingsreis op internet.

Een ‘zwakke schakel’ bij het 

internetgebruik 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, afbeeldingen opslaan of als 
bureaublad instellen, etc. 

Dit zijn zaken die u wellicht niet 

wenselijk acht en die alleen met 
moeite en veel technische 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 

beschrijving 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;
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•  Voor scholen en 

instellingen geldt een maximum 

van één computer per 

licentiecode. 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 contactformulier. 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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Knutselen: kindvriendelijke knutsels op de Surfsleutel p f

  

zomer- knutsel 

 

weef matje  

 

 

Wat heb je nodig? 

- verschillende kleuren wol 

- karton   

- schaar 

- potlood 

- liniaal 

 

 

 

 Hoe maak je het? 

 Pak een groot stuk karton en teken met het potlood aan beide kanten van het 

karton streepjes. Tussen deze streepjes moet ongeveer 1 cm zitten. 

 Knip alles streepjes door. 

 Span nu tussen al deze streepjes een touw waar je straks aan kunt gaan 

weven. 

 Knoop de 2 uiteindes van het touw aan elkaar vast. 

 Pak nu een nieuwe kleur wol en ga tussen de touwtjes weven. Dit doe je door 

eerst over een draad heen te gaan en bij de volgende ga je eronder door. Dit doe 

je totdat je aan de andere kant van je karton bent en dan ga je weer op 

dezelfde manier terug. 

 Gebruik steeds andere kleuren om er een leuk matje van te maken. 

 Zorg er wel voor dat je de touwtjes steeds goed aan elkaar vast maakt zodat 

ze niet los kunnen schieten. 

 Als je matje klaar is knip je aan de achterkant van je karton de touwtjes los. 

 Als het goed is ziet je weef matje er dan hetzelfde uit als het voorbeeld. 

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

 

Wat heb je nodig?

Hoe maak je het?

jaargang 3 nummer 8 29jaargang 3 nummer 8 29



Alles wat je maar wilt weten over 
beton, vind je op www.surfsleutel.

info/beton. Wist je bijvoorbeeld 

dat beton is uitgevonden door de 
Romeinen en dat het bouwmateriaal 
al zo’n tweeduizend jaar bestaat? 

Tegenwoordig worden bijna alle 

gebouwen gemaakt met behulp van 

beton. Het is het meest gebruikte 

bouwmateriaal ter wereld. Beton 

is sterk, relatief goedkoop en het 
heeft bijna geen onderhoud nodig. 
Bij beton denk je waarschijnlijk aan 

grijs, maar het kan in allerlei kleuren 

worden gemaakt. Dus beton hoeft 
absoluut niet saai te zijn!
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Beton wordt gemaakt in twee 

vormen: in een vloeibare vorm, 

waarbij de mortel per vrachtwagen 

naar de bouwplaats wordt gereden. 

Zo’n vrachtwagen noemen we een 

truckmixer. 

Op de bouwplaats wordt het beton in 

de juiste vorm gestort en dan is het 

wachten tot het hard wordt.

De andere manier is het maken van 

beton elementen en producten. Het 

beton wordt dan in de fabriek al in 

de juiste vorm gebracht. Zo krijg je 

bijvoorbeeld brugliggers, wanden 

voor woningen of straatstenen.

Op de website vind je naast infor-

matie ook een recept om zelf beton 

te kunnen maken. Ook kun je 

meedoen aan een quiz en een spel. 

De pagina’s over beton zijn samenge-

steld door de BFBN en VOBN. 
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Leuke binnen en buiten spelletjes op de Surfsleutel 

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

 
Spelletje voor Binnen 

 

IIn de knoop 

 
 
 
 
Voor kinderen van alle leeftijden 
Aantal spelers: maakt niet uit  
Hoe lang duurt het spel: 10 minuten 
 
Wat heb je nodig? 
- niets      

 
Hoe gaat het? 
 Wijs één persoon aan die gaat ontknopen. Deze persoon wordt even de ruimte 

uitgezet. 
 Als de ontknoper weg is gaat de rest in een kring staan.  
 Pak elkaars handen vast. 
 Blijf elkaars handen vasthouden! Zorg nu dat jullie een knoop gaan maken 

van de kring. 
 Zodra de kring helemaal in de knoop zit mag de ontknoper de kamer weer 

binnenkomen. 
 De ontknoper moet er nu voor gaan zorgen dat de knoop weer een kring 

wordt. Let op, de mensen in de kring moeten altijd elkaars handen vast 
blijven houden! 
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“Kinderen hebben recht op een veilige en kindvriendelijke speel- en leer-

plaats op Internet.”

 

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 verscheiden-

heid in 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.

jaargang 3 nummer 8 33jaargang 3 nummer 8 33



Knutselen: kindvriendelijke knutsels op de Surfsleutel 

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

  
zomer- knutsel 

 

Zon 

 

 
 
 
 
 
Wat heb je nodig? 
- lijm 
- schaar 
- rode stift  
- gele verf 
-geel en oranje papier 
-kwast 
-zwarte stift 

 
  

 

 Hoe maak je het? 
 Verf je hand 6 keer geel en duw je hand 6 keer op het oranje papier. 
 Knip je hand uit. 
 Knip een rondje uit het gele papier en teken er een gezicht op. 
 Plak de handen aan het rondje. 
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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

www.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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