Sint-Niklaas, 11 oktober 2017

Geachte,

Gelieve hieronder het verslag te vinden van de eerste vergadering van het oudercomité van het
schooljaar 2017-2018.
Datum & Plaats : woensdag 4 oktober 2017 van 20h tot 22h00 in de Mediaklas.
Aanwezigen: Adriaansen Liliane, Burm Caroline, De Maeyer Ulrich, De Vleeschhauwer Marc,
D’Hondt Ilse, Hermans Inge, Van Bastelaer Yves, Van Poucke Karien, Verhofstede Alexandrina,
Ysebaert Anja, Nelissen Hanne, Rotty Nele, Van Puyvelde Stefan, Wessa Nancy, Buytaert Marc
(directie), Danny Van Royen (directie)
Verontschuldigd: De overige leden van het OC zijn verontschuldigd.

Besproken punten
1. Opening van de vergadering, verwelkoming en bezinningsmoment.
2. De aanwezigen keuren het vorige verslag goed.
3. Ronde van de tafel en info van de directie
 Gratis office voor studenten: info verspreid via College Info. Vakje vanaf 16 jaar dient
aangekruist te worden (owv Europese wetgeving).
 In verband met de mogelijke sponsoring vanuit het Oudercomité zal de directie
nagaan of er specifieke projecten of vragen bestaan en hierop terugkomen voor eind
oktober.
 Gezonde voeding wordt opgenomen in de werkgroep Duurzaamheid..
 De directie vraagt dat bij de inschrijving bepaalde zorgnoden van kinderen worden
meegegeven. Er wordt opgemerkt dat vaste keukens verplicht zijn hun ingrediënten
bekend te maken (belangrijk o.a. in kader van allergieën). De directie vraagt dit na.
 Verzoek om naast een pedagogische focus, ook een sociale focus te hebben vanuit
het OC (bvb naar de OKAN-leerlingen toe). De directie zal dit punt bespreken op het
volgende overleg met de OKAN leerkrachten.
 De directie is er zich van bewust dat er capaciteitsproblemen zijn met de
fietsenstalling.
 Op de pedagogische raad wordt het verzoek om de tussentijdse punten op
Smartschool/SoL zichtbaar te maken voor de ouders voorgelegd.
 Sommige boekenlijsten kunnen boeken voor 18+ bevatten.
 Delen van foto’s van activiteiten. De (ouders van) leerlingen zijn vrij om een
uitwisseling onderling te organiseren.
 Voor bepaalde klasfoto’s worden er nog extra opnames ingelast.
 Naast het thema Mediagebruik komen in de volgende vergaderingen de thema’s
Verslaving en Sociaal Engagement aan bod.





Potentiële sprekers voor de thema-avond zijn: Ilse Cornu (voorkeur), Pat Patfoort of
Sabine Keersman.
De schoolraad is uitgesteld.
Op de volgende vergadering geeft de directie feedback over de slaagcijfers.

4. Themabespreking : ‘Mediagebruik en invloed op onze kinderen’ (zie bijlage)
Algemeen wordt aangegeven dat sociale media zowel voor- als nadelen hebben. De toegang
tot informatie is eindeloos, en onze communicatiemogelijkheden zijn nog nooit zo ruim
geweest. Toch dienen we voorzichtig te zijn met het gebruik en ons bewust te zijn van een
aantal mogelijke ‘misbruiken’.
Greep uit de discussie rond mediagebruik in de thuisomgeving:











Verschillende ouders geven aan dat er thuis regels zijn voor het ‘online’ zijn. Bijv.
gsm’s ’s avonds en tijdens het studeren beneden laten.
Door de ‘stille’ vorm van communicatie via GSM, sociale media is het soms moeilijk te
achterhalen wat er leeft bij de kinderen. Door de GSM niet op de kamer te laten,
creëer je geen ‘appartements-sfeer’ in je huis. Het biedt ook het voordeel dat je je kind
zijn/haar emoties kan observeren bij het ontvangen en versturen van berichten.
Er is een sociale druk om altijd online te zijn, om altijd te antwoorden en liefst zo snel
mogelijk
Als een kind niet in een klaschat wordt opgenomen, kan dit ook als een vorm van
uitsluiting of zelfs als pestgedrag ervaren worden.
We zijn het eens dat emotionele boodschappen best niet via de sociale media worden
verstuurd. We willen onze kinderen meegeven dat hier het direct contact echt te
verkiezen is (bvb in het geval van een ruzie).
Sociale media zijn heel handig om informatie rond gemiste lessen ed. uit te wisselen.
De media kunnen leiden tot minder fysieke ontmoetingen, langs de andere kant wordt
afstand geen reden meer om geen contact te hebben.
Interessant om weten voor kinderen is het inzicht in de economische systemen van
de sociale media. Namelijk hoe je gegevens gevolgd en gebruikt worden.
Niet alleen de school speelt een rol in het mediaverhaal minstens zo belangrijk is de
manier waarop er thuis met sociale media wordt omgegaan.

Greep uit de discussie rond mediagebruik in de schoolomgeving:
 De directie geeft aan dat in bepaalde gangen op school het gsm-gebruik werd
teruggeschroefd in het belang van de veiligheid van de leerlingen.
 Tijdens vormingsdagen/sport driedaagse ed. wordt geen gsm toegestaan door de
school.
 In het lessenpakket wordt ook aandacht geschonken aan het domein ‘mediawijsheid’.
Topics als cyberpesten, sexting e.a. worden besproken.
 Men weet bij wie men terecht kan voor gepaste opvang en eventuele hulp (o.a.
klastitularis, en zorgleerkrachten).
 Leerkrachten weten dat ze ook oog moeten hebben voor mogelijke signalen ivm
mediamisbruik.
 De directie benadrukt ook het belang van de samenwerking met de ouders, en in het
bijzonder ook de voorbeeldfunctie van zowel de leerkrachten als de ouders in deze.

Tips en tricks:
Op basis van de discussie en de literatuur hieromtrent, kunnen we als OC volgende
houvast meegeven:
1. Praat met je kind over online ervaringen. Nieuwe contacten, nieuwtjes, grappen,..
2. Zorg dat ze bij jou of weten bij wie ze terecht kunnen als er toch ongewenste dingen
voorvallen, zoals sexting, pestgedrag.
3. Stel duidelijke regels op ivm het online en offline zijn (wanneer en waar). Bijvoorbeeld
geen GSM’s en computer in de eigen kamer na een bepaald uur.
4. Geef je kind mee dat ook op het internet de belangrijke stelregel geldt: behandel
elkaar met respect.
5. Geef zelf het goede voorbeeld ivm je eigen mediagebruik en je eigen online identiteit.

Nuttige links:

https://www.opvoeden.nl/puber/media/adviezen-mediagebruik-pubers
https://mediawijs.be/dossiers/dossier-mediaopvoeding/mediawijs-onlinejongeren-en-sociale-media
5. Quiz: 23 februari 2018. Het OC voorziet 2 ploegen waar er nog 5 plaatsen voor zijn. Laat
weten indien u wilt aansluiten.
6. Volgende vergadering: 18 januari 2018

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,

Anja Ysebaert
Secretaris

Marc De Vleeschhauwer
Voorzitter

Bijlage:

Voorbeschouwing ivm media -geletterdheid
Dagelijks komt er een constante stroom aan beelden op ons af, waar we actief en passief
gebruik van maken. Beelden zijn complex, omdat ze multimediaal zijn in de combinatie
van tekst, beeld en geluid. Ook zijn er vele verschillende media, van film en televisie tot
internet en mobiele telefonie. Daarnaast zijn er nog vele verschillende genres, van nieuws
tot videoclips, van reclame tot games. Media worden gebruikt voor informatie, amusement
en communicatie maar zijn ook belangrijk voor betekenisgeving en identiteitsvorming.
Vooral jongeren bedienen zich van vrijwel alle oude en nieuwe media, waarbij zij vaak ook
nog eens verschillende media door elkaar gebruiken (multitasken). Om deze reden zijn zij
misschien wel dé groep waarvoor mediageletterdheid van belang is.
Patti Valkenburg, hoogleraar kind en media, toont in het rapport ‘Schadelijke media en
weerbare jeugd: een beleidsvisie 2005-2010’ aan waarom de samenleving steeds complexer
wordt. Valkenburg geeft knelpunten aan in het medialandschap van kinderen en jongeren
die de kans op confrontatie met mogelijk schadelijk media-aanbod verhogen. Valkenburg
noemt zes knelpunten:
1. Commercialisering van het media-aanbod
Jongeren gebruiken vooral commerciële media, waarin de aandacht gevestigd is op Amerikaans
amusement. Geweld, seks en actie zijn de kernelementen van dit type entertainment.
2. Media gebruiken voor sociale interactie
De nieuwe media leveren niet alleen informatie, amusement of educatie, zij bieden ook een
interactieve rol, waarbij de jongeren kunnen voorzien in hun behoefte aan communicatie.
Een goed voorbeeld is praten (chatten) via internetprogramma’s zoals MSN Messenger. Dit
biedt jongeren een kanaal voor communicatie maar het kan problemen opleveren als zij
niet veilig omgaan met gegevens en informatie over henzelf.
3. Media gebruiken om de persoonlijke identiteit te definiëren
Jongeren gebruiken internet onder andere om zichzelf te presenteren. De reacties op deze
presentatie kunnen positief maar ook negatief zijn, wat gevolgen kan hebben voor het
zelfbeeld van jongeren.
4. De vergrote privacy van kinderen
Hierdoor vindt hun mediagebruik meer buiten het gezichtsveld van ouders plaats. Jongeren
beschikken over hun eigen media, waardoor de controle door ouders verloren gaat.
Zo kunnen zij sneller in aanraking komen met schadelijke informatie of met mensen met
verkeerde bedoelingen.
5. De vermenging van fictie en realiteit in digitale media
Jongeren moeten beelden in een context kunnen plaatsen om te bepalen of het om fictie of
realiteit gaat.
6. Multitasken
Doordat jongeren allerlei media naast elkaar gebruiken, stijgt de kans op een verkeerde interpretatie of een
onjuist
gebruik. Jongeren zien alleen kleinere onderdelen van het geheel, waardoor ze niet altijd wat ze zien in de juiste
context kunnen plaatsen.
Uit de knelpunten die Valkenburg signaleert, blijkt het belang van mediageletterdheid.
Jongeren moeten begeleid worden in het begrijpen van beelden maar ze moeten ook leren
consumeren, ervaren en produceren. Dan kunnen zij zich redden in de samenleving en die

mede vormgeven. Jongeren moeten mediawijs worden. Met deze gedachte heeft de Raad
voor Cultuur in 2005 de cultuurnota ‘Mediawijsheid: de ontwikkeling van nieuw burgerschap’
uitgebracht. Het begrip mediawijsheid staat hierin centraal: “Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit
waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en
fundamenteel gemedialiseerde wereld”. Mediageletterdheid gaat dus ook over de vorming tot goed
burgerschap.

