
ACTIEVE SCHERMTIJD

DOEL?
Het doel van dit filmpje is om ouders te tonen dat je communicatie kan
inzetten bij schermtijd. Onder schermtijd valt alles wat via een
beeldscherm gaat, dus computer, tablet, smartphone en televisie. Even
televisie kijken of op de tablet spelen is leuk en komt voor ouders soms
goed uit als ze veel tegelijk moeten doen, toch hebben kinderen vooral
nood veel spelen , bewegen en directe communicatie met andere
kinderen of volwassenen.  

WIST JE  DAT . . .
Kinderen brengen vaak veel tijd door voor televisie of met gsm/tablet.
Als je dit wil gebruiken om taal te leren aan je kind, kijk dan zo veel
mogelijk mee en praat over wat er gebeurt.  Naar schermen kijken is
immers erg passief. Spelen met andere kinderen of met volwassenen,
samen iets doen met jou, … is veel leerrijker!  

 
PRAKTISCHE T IPS !

Als introductie op deze activiteit kan je met ouders in gesprek gaan
over schermtijd. Laat ze zelf voor- en nadelen opsommen en
bevraag hierbij ook de talen waarin de kinderen op schermen kijken
of bezig zijn. Laat hen inschatten hoeveel tijd een kleuter best
maximaal op schermen doorbrengt. Daarna kan je samen het
filmpje bekijken en bespreken. 
Breng ook zeker het gebruik van Engels te sprake. Sommige kinderen
zijn op tablet/gsm bezig met een taal die nergens echt gebruikt
wordt, zoals Engels. Is het kind goed met taal? Dan kan dit. Heeft het
kind het nog moeilijk met Nederlands en/of de thuistaal? Dan
vermijd je dit best. 
Bespreek tips om hen als ouders actiever te laten participeren.
Laat de ouders vraagjes stellen over wat er gebeurt op het scherm.
Bespreek wat jullie zien, wat de figuren/personages doen. 
Bespreek ook of ouders het moeilijk vinden de tijd te beperken. Bij
sommige apps kan je een tijdslimiet instellen. Zo vermijd je dat je de
tijd uit het oog verliest. 
Als de ouders zelf leuke zaken voor kinderen kennen in hun
moedertaal dan kunnen ze dit uitwisselen. Je samen bekijken hoe je
ze best gebruikt.
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