
8 tot 14 jaar

Doelstellingen

Teken de scherm kaart bij jullie thuis
Hoeveel schermen zijn er bij jullie thuis? Hoe worden ze elke dag gebruikt? Via deze eerste activiteit 
worden jullie bewust van alle digitale apparaten in het huis en van jullie relatie met deze schermen. Zo 
zetten jullie de eerste stap naar digitaal burgerschap. 

Vervolg op de volgende pagina →

✓ Verken de verschillende manieren waarop jullie toestellen  
  worden gebruikt. 
✓ Neem een kritische houding aan ten opzichte van 
  jullie relatie tot de schermen.
✓   Stel de impact dat technologie heeft op jullie gezondheid 
  en op jullie relatie met anderen in vraag.
✓ Laat je creativiteit de vrije loop.
✓ Structuration et vision de l’espace

Activiteit

Benodigdheden:

• Een zo groot mogelijk blad 
(A2/A3 of groter) of meerdere 
A4 bladen om aan elkaar te 
hangen

• Kladpapier

• Stiften en kleurpotloden

• Lijm en een schaar

1. Begin met het maken van een inventaris

Hoeveel schermen zijn er in huis? Waarvoor dienen deze schermen? 
Zie de tabel hieronder ter inspiratie: 

Schermen Voor wie en om wat te doen?
2 pc’s Ouders - om te werken

Kind 1 - Om te spelen 
Kind 2 - Om lessen te volgen
...

1 Tablet Papa - Om de krant te lezen
Kind 1 - Om te spelen...

3 Smartphones (ouders, 
kind 2)

Iedereen - Communiceren met familie en 
vrienden  (Whatsapp, Instagram…)
Kind 2 - Om naar muziek te luisteren

1 Televisie Iedereen - Ontspanning & informatie
....

Het is uiteraard mogelijk om andere antwoorden in de tabel te schrijven 
afhankelijk van de verschillende gezinsleden. In dat geval gebruik je best 
een verschillend kleur voor elk gezinslid. Discussieer vervolgens de ver-
schillende gebruikswijzen van de schermen: sommigen gebruiken de 
computer enkel om te werken, anderen gebruiken de smartphone enkel 
om te bellen en met anderen te communiceren en nog anderen enkel om 
te spelen. 
Werden er tijdslimieten bepaald voor sommige schermen? Zijn er 
momenten waarop het verboden is om de schermen te gebruiken? 

5 minuten voorbereidingstijd met volwassenen
1 uur activiteit voor de kinderen



2. Maak jullie schermkaart

Teken op het grote blad jullie gezin of huis in het midden. Jullie kunnen er 
ook een foto opkleven. Teken vervolgens in elke hoek van het blad de ver-
schillende schermen in jullie huis. 

Teken of schrijf rond elk scherm je gebruikswijze van de schermen die jullie 
in de eerste oefening hebben opgelijst. Jullie mogen foto’s, smileys, logo’s 
van sociale media of zoekmachines, etc. gebruiken. Wees creatief! 

Verbind daarna elk gezinslid met de verschillende schermen die ze ge-
bruiken en de manier waarop ze dat scherm gebruiken. Je kan verschillende 
kleuren gebruiken per gezinslid.
Jullie kunnen ook de tijdslimiet waarmee een scherm wordt gebruikt erbij 
zetten en/of zinnetjes over hoe jij je voelt wanneer je een bepaald scherm 
gebruikt, waar je van houdt of waar je niet van houdt (bvb.: “Ik speel graag 
op mijn gsm, dat ontspant me”, “ik hou niet van een computer, want daar 
begrijp ik niets van”, etc.). Voilà, jullie schermkaart is klaar! Hoe kleurrijker 
en plezant jullie schermkaart is, hoe liever jullie ze thuis willen ophangen.

Trots op jullie schermkaart? Stuur dan snel een foto door naar cyberhelden@bibzondergrenzen.be 
of gebruik #cyberhelden op Instagram, Facebook of TikTok

Deze inhoud wordt u aangeboden door Bibliotheken Zonder Grenzen


