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Digitale geletterdheid & digitaal gedrag
Overal informatie
De kinderen van nu groeien op met allerlei media zoals tablets, laptops en
smartphones. Op die manier hebben zij makkelijker dan ooit toegang tot allerlei
soorten informatie. Veel kinderen vinden het lastig om met deze informatie om te
gaan. Daar komt ook nogal wat bij kijken. Want welke informatie is betrouwbaar? En
hoe kun je dat zien? Wat doe je als je op de schoolcomputer gekke informatie vindt?
Of met de groepsdruk in een whatsapp-groep met kinderen uit de klas? En online
pestgedrag?
Delta de draak
In de periode na de herfstvakantie gaan alle leerlingen aan de slag met de methode
Delta de Draak. Na het thema van de Kinderboekenweek, Gi-Ga-Groen, is dit het
tweede school doorbrekende thema.
Delta de Draak is een complete doorlopende leerlijn voor het basisonderwijs. Met een
gestructureerde opbouw van concrete lessen die ruimte laten voor de school en
leerkracht voor nuance en interpretatie.
De 4 thema’s, ICT-basisvaardigheden, computational thinking, mediawijsheid en
informatievaardigheden, vormen een geïntegreerd geheel. En dat kan ook eigenlijk
niet anders want de thema’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je
bijvoorbeeld niet weet wat een netwerk is, is het lastig om te begrijpen wat het
internet is, hoe sociale media werken en wat de cloud is. En zodra je de ‘digitale
grammatica’ weet, kun je niet alleen sneller leren programmeren maar begrijp je ook
beter waarom computers werken zoals ze werken.
Online gedrag
In de groepen uit de bovenbouw verzorgt jeugdagent Ger Dautzenberg een gastles.
Vlak voor de herfstvakantie heeft Ger enkele groepen bezocht, na de herfstvakantie
bezoekt hij de overige bovenbouwgroepen. Tijdens deze gastles maakt hij leerlingen
bewust van hun online gedrag en wijst hen op eventuele gevaren. Verderop in deze
nieuwsvlieger, in bijlage 1, staat meer informatie over deze gastlessen.
Week van de mediawijsheid
De periode na de herfstvakantie is bewust gekozen om aan de slag te gaan met de
methode Delta de Draak. Tijdens deze periode is de week van mediawijsheid (4 t/m 11
november 2022), met dit jaar als thema Like en Cancel.

Stolpersteine-project
Op maandag 31 oktober hadden een aantal leerlingen uit groep 8a, 8b, unit 3c en 3d een hele bijzondere dag. De stichting
Stolpersteine (gedenkstenen) had onze scholen gevraagd om een plaquette op het Prins Willem Alexanderplein te onthullen.
Deze plaquette staat symbool als herdenking aan Joodse inwoners van Gulpen die tijdens de Tweede Wereldoorlog gedeputeerd
zijn. Naast de plaquette zijn ook zogenoemde Stolpersteine gelegd door een kunstenaar.
Voorafgaand aan deze onthulling heeft de heemkunde vereniging Galopia in de eerder genoemde groepen een indrukwekkende
gastles gegeven. Tijdens deze gastles, maar ook tijdens de onthulling, zijn de leerlingen geattendeerd op een wandelroute door
Gulpen waar alle Joodse gedenkplaatsen te zien zijn.

Terugblik eerste school doorbrekende thema GI-GA-GROEN
Ons eerste school doorbrekende thema, GI-GA-GROEN, ook wel het thema van de Kinderboekenweek 2022 is
afgelopen. De kleuters hebben een bezoek gebracht aan de bibliotheek, in alle groepen heeft onze externe
educatieve partner Mad Science GI-GA-GROENE wetenschap workshops gegeven, er is veel (voor)gelezen, de opening
was spectaculair met veel trots (groot)ouders die over hun GI-GA-GROENE beroep of werk spraken én er is gewerkt
aan het maakonderwijs. Zo was er aan het eind van de Kinderboekenweek een échte tentoonstelling waar
bouwwerken, knutselwerkjes en bloemstukjes te zien waren!

Terugblik studiedag 19 oktober
Woensdag 19 oktober was er een studiedag. Terwijl de leerlingen genoten van een lesvrije, zonnige woensdag
stond de dag voor de personeelsleden in het teken van geschiedenis én toekomst. BS. De Triangel & SBO
Bernardus hebben onlangs een graf geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats te Margraten. Op woensdag
19 oktober zijn de juffen en meesters geïnformeerd over de Amerikaanse begraafplaats en het educatieve
lesprogramma. Na deze informatie hebben alle aanwezige personeelsleden een bezoek gebracht aan de
militaire begraafplaats te Margraten. Allereerst werd een stukje geschiedenis gedeeld door twee aanwezige
militairen. Vervolgens hebben alle juffen en meesters “ons” graf bezocht.
In de toekomst zullen wij met diverse groepen leerlingen het graf bezoeken en aandacht besteden aan de
geschiedenis die hierbij hoort.

’s middags namen de juffen en meesters van BS. De Triangel, samen met alle collega’s van de andere Heuvelland
scholen, deel aan een ICT-middag.
Het was een indrukwekkende en leerzame studiedag!

Een gedichtje
Lieve ouders,
Er zijn kinderen die ’Het Geheim’ al kennen,
en er zijn kinderen die er nog aan moeten wennen.
In groep 3 en 4 heb je van alles door elkaar,
wat is nou waar?
Is de Sint écht of een illusie?
We willen geen drama, geen verdriet, geen ruzie.
Dus: Heb je 'HET' thuis verteld?
Leg even uit dat dat niet het enige is wat telt.
Er zijn kinderen die nog geloven…
En er zijn kinderen die moeten beloven:
'Ik ken het verhaal, maar dát vertel ik zeker niet aan iedereen allemaal.'
Dank!
Namens Sint & Piet

De Gouden Pen!
Wie ben je en welke rol/ relatie in/ tot onze scholen heb je?
Ik ben Celine Vandewall, 24 jaar oud en sinds vorig jaar werk ik op BS de Triangel. Ik ben vorig jaar begonnen
als onderwijsondersteuner op de Triangel en als stagiaire Pabo op SBO Bernardus. Vorig jaar heb ik mijn laatste
jaar van de versnelde deeltijd Pabo afgerond. Mijn schoolcarrière is iets anders verlopen dan gepland. Ooit in
2010 ben ik begonnen aan het gymnasium op het Stella Maris College, na 6 jaren heb ik dit afgerond en één
ding wist ik zeker: ik ga naar de universiteit. Op de universiteit van Maastricht heb ik fiscaal recht gestudeerd
en heb ik de bachelor afgemaakt. Tijdens mijn studie werkte ik als griffier op de rechtbank Limburg, afdeling
familie- en jeugdrecht. Ik merkte dat ik het allemaal wel oké vond, maar mijn passie lag hier toch echt niet.
Toen ik in 2018 een minder fijne tijd had, ben ik gaan nadenken en kwam ik erachter dat ik iets moest doen
wat ik écht leuk vond. Zo ben ik in het onderwijs terechtgekomen. Met een hele familie in het onderwijs wist ik
al wel een beetje wat het inhield. Ik heb de knoop doorgehakt en na het behalen van mijn bachelor Fiscaal
recht, ben ik verdergegaan met de versnelde deeltijd Pabo. In mijn tweede jaar had ik het geluk dat ik binnen
de kindercirkel terecht kon, twee dagen als onderwijsondersteuner en een dag als stagiaire. Op deze school
voel ik me echt thuis. Zo fijn dan ook dat ik hier een fulltime baan heb kunnen krijgen als juf van groep 7! Ik
geniet iedere dag weer als ik voor de klas sta.
Wat vond jij vroeger het leukst op school?
Mijn eigen basisschooltijd heb ik niet zo leuk gevonden. Ik had heel veel zenuwen om iedere dag weer naar
school te gaan en moest dan ook iedere dag huilen. Waar het toen aan lag, weet ik tot op de dag van vandaag
niet. Daarom vinden veel mensen die me van vroeger kennen het soms gek dat ik op een school werk, maar ik
vind het juist een heel fijn idee dat ik de tijd die voor mij niet zo leuk was, voor kinderen tot een fijne tijd kan
maken. Ik heb dan ook alle begrip voor leerlingen die de basisschooltijd misschien niet ervaren als een leuke
tijd en ik hoop dat ik deze leerlingen kan helpen. Op het moment dat ik naar de middelbare school ging, ben ik
met plezier naar school gegaan. De lessen waar ik nog het vaakst aan terugdenk zijn de lessen Latijn, niet
omdat het inhoudelijk heel leuk was, maar omdat ik een geweldige leraar had en een fantastische klas. Zo zie je
maar weer dat je als leraar heel veel invloed kan hebben op leerlingen en zelfs de saaiste stof tot een leuke les
kan omzetten. Als ik terugdenk aan mijn tijd op de middelbare school, denk ik nog altijd aan die ene leraar.
Wat is je lievelingseten, kleur, hobby’s?
Mijn hobby is voetbal. Ik voetbal bij SV Meerssen. Mijn positie is meestal rechterbank 😉, ook al ben ik niet zo
goed, ik vind het erg gezellig en heb een leuk team. Daarnaast vind ik het erg gezellig om met mijn vriend Bram
uitstapjes te maken. Het allerleukste vind ik om naar een pretpark te gaan. In mijn vrije tijd luister ik veel
podcasts en ga ik graag opstap met mijn vrienden. Voor sushi kun je me altijd wakker maken en mijn
lievelingskleur is de kleur blauw.
De gouden pen gaat naar mijn mentor van vorig jaar, iemand waar ik veel van heb geleerd, maar vooral ook
héél veel mee heb gelachen: juf Severine Gubbels
Groetjes,
Celine

Bijlage 1: Sociale media

Sociale Media
Groep 7/8
Als jeugdagent krijg ik steeds meer te maken met problemen door jongeren op het gebied van sociale media. Een en ander
speelt zich met name af op de middelbare scholen en af en toe op basisscholen. Vandaar dat we over dit thema voorlichting
gegeven hebben aan uw kind in groep 7/8 of een van de hoogste groepen bij speciaal onderwijs. Hierbij kwamen de
navolgende onderwerpen aan de orde:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie heeft een mobiele telefoon?
Waar is de telefoon als men slapen gaat (niet op de slaapkamer)?
Hoe reageer je op een bericht wat niet zo leuk voor jou of je vriend of vriendin is. Denk er dan aan dat je zelf ook
strafbaar kunt zijn.
Hoe werkt bijvoorbeeld snapchat
Hoe is het met sexting en wie heeft er al eens een naaktfoto van iemand ontvangen en wat ga je daarmee
doen(kinderporno)?
Realiseer je dat als je van iemand een verzoek krijgt die je niet kent, dat dit niet altijd een persoon van jouw leeftijd
is.
Straks kun je ook te maken krijgen dat ze je onder druk zetten om bepaalde dingen te doen voor geld of andere
spulletjes en hoe ga je hiermee om.
Plaats ook geen foto van jezelf als profielfoto. Deze kunnen heel gemakkelijk gebruikt worden bij een nep account
Je mag niet zomaar een foto of filmpje van iemand anders maken en dit verspreiden zonder toestemming
U kunt ook veel informatie vinden op de site van de politie: vraaghetdepolitie.nl

Mocht u naar aanleiding van deze informatieve brief nog vragen hebben, dan sta ik u graag te woord.
Met vriendelijke groet,
De jeugdagent Ger Dautzenberg
Politie Heuvelland. (0900-8844).

