evaluatie sessie Filip Bourgeois 2014 (5LB MAR)
Welke inhoud moet zeker behouden blijven volgens jou?
De inhoud vond ik prima.
Tof dat de kdn. zelf zaken konden uitproberen.

Welke inhoud was overbodig (wegens te moeilijk, te evident...) volgens jou?
Geen overbodige inhoud.
Soms wel wat te moeilijk geformuleerd of te snel.
Bepaalde zaken werden niet onmiddellijk begrepen.
Daardoor kwam er niet altijd feedback van de lln. !
Ik merk ook wel dat er in het begin van het vijfde leerjaar (september) nog minder sprake is
van twitter, digitale media. Naarmate het jaar vordert kan dit enorm wijzigen. Leerlingen
veranderen daar veel in. Dus soms nog een groot verschil tussen vijfde en zesde.

Welke inhoud ontbrak volgens jou?
Ok

Van welke inhoud vind je dat ouders die ook zouden moeten krijgen?
Het programma kan perfect voor de ouders.

Wat hebben je leerlingen bijgeleerd (graag even bevragen en in staakwoorden noteren).
Alvast hele positieve reacties.
- Beveiliging wachtwoord.
- Site om dit te testen. Doen we verder in de klas.
- Goede afwisseling wat de inhoud betreft.
- Toffe beelden met een vleugje humor.
- Leuk dat er vele vragen kunnen gesteld worden.

Vind je het zinvol om de sessie elk jaar voor 5L en 6L te laten plaatsvinden? Uiteraard met de
inhoud dan voldoende verschillen.
Zeker en vast.
Mediawijsheid kan niet voldoende aan bod komen.

5LB MAR

evaluatie sessie Filip Bourgeois 2014 (6LB MAR)
Welke inhoud moet zeker behouden blijven volgens jou?
- nagaan of een wachtwoord voldoende veilig is
- facebook is niet zo onschuldig als het lijkt, moeilijk onder controle te houden waar je
berichten e.d. naartoe gaan (anderen kunnen 'delen')
- waarom het belangrijk is om je geboortedatum correct in te voeren bij facebook
- uitleg over printscreen toets
- info over hoe instanties kunnen nagaan vanaf welke pc zaken worden verzonden,
checkmyip.com demonstreren, kan ervoor zorgen dat mensen 2 keer nadenken vooraleer iets
te versturen

Welke inhoud was overbodig (wegens te moeilijk, te evident...) volgens jou?
niets, ideaal voor het zesde leerjaar! De leerlingen waren geboeid van bij het begin tot op het
einde.

Welke inhoud ontbrak volgens jou?
indien meer tijd: graag ook info over pesten via internet

Van welke inhoud vind je dat ouders die ook zouden moeten krijgen?
- aantonen dat wat je verwijdert, nog steeds kan teruggevonden worden op andere sites
- checkmyip.com
- uitleg over instellingen van facebook
- IMEI nr van de gsm nagaan via sms
- printscreen toets

Wat hebben je leerlingen bijgeleerd (graag even bevragen en in staakwoorden noteren).
- internet is leuk, maar er zijn valkuilen
- sommige wachtwoorden zijn te achterhalen in minder dan een halve seconde
- ouders betrekken bij wat we op internet opzoeken/doen/...

Vind je het zinvol om de sessie elk jaar voor 5L en 6L te laten plaatsvinden? Uiteraard met de
inhoud dan voldoende verschillen.

6LB MAR

Ja, lijkt me zinvol dat leerlingen een jaar later nog eens met dezelfde persoon hun ervaringen
kunnen delen, er is ook een groot verschil tussen leerlingen van begin 5de en 6de leerjaar.

Nog opmerkingen?
Super sessie!

6LB MAR

evaluatie sessie Filip Bourgeois 2014 (5LB GER)
Welke inhoud moet zeker behouden blijven volgens jou?
- Bewustmaking dat iedereen meekijkt op internet
- Veilige wachtwoorden kiezen/wachtzin
- Nut van Printscreen
- Wat doen bij cyberpesten?

Welke inhoud was overbodig (wegens te moeilijk, te evident...) volgens jou?
Ik had niet de indruk dat het te moeilijk was.
De sessie duurde vrij lang maar de kinderen bleven wel geboeid.

Welke inhoud ontbrak volgens jou?
Het was een uitgebreide sessie. Ik weet niet direct iets wat ontbrak.

Van welke inhoud vind je dat ouders die ook zouden moeten krijgen?
- veilig wachtwoord/wachtzin
- cyberpesten
- startpage
- facebook: vanaf 13 jaar

Wat hebben je leerlingen bijgeleerd (graag even bevragen en in staakwoorden noteren).
- wachtzin
- facebook: iedereen kan het zien
- facebook: onveilig
- printsreen
- veilig wachtwoord kiezen is belangrijk
- voorzichtig omgaan met wachtwoorden
- niet schelden
- wachtwoord niet doorvertellen
- wissen: niet echt weg, in andere prullenbak, op veel andere sites terug te vinden

5LB GER

Vind je het zinvol om de sessie elk jaar voor 5L en 6L te laten plaatsvinden? Uiteraard met de
inhoud dan voldoende verschillen.
Ja, zeker zinvol.
Kinderen denken veel te weten, maar weten eigenlijk niet zo veel.

Nog opmerkingen?
Interessante sessie.

5LB GER

evaluatie sessie Filip Bourgeois 2014 (6LA GER)
Welke inhoud moet zeker behouden blijven volgens jou?
Alles! De kinderen kregen stap voor stap uitleg over mediawijsheid, pesten en veiligheid. Ze
werden hier zeker wijzer door!

Welke inhoud was overbodig (wegens te moeilijk, te evident...) volgens jou?
/ Alles was zeer duidelijk.

Welke inhoud ontbrak volgens jou?
Misschien dat kinderen op hun hoede moeten zijn met wie ze praten. Hoe ernstig het kan zijn
als ze iemand toevoegen die ze niet kennen.

Van welke inhoud vind je dat ouders die ook zouden moeten krijgen?
Alle drie, maar dan uiteraard op een hoger niveau gebracht.

Wat hebben je leerlingen bijgeleerd (graag even bevragen en in staakwoorden noteren).
- wachtwoord -> wachtzin
- opletten met ingeven e-mailadres en wachtwoord op onbekende sites
- pesten kan verder gaan dan op school
- hoe reageren / niet reageren bij pestgedrag

Vind je het zinvol om de sessie elk jaar voor 5L en 6L te laten plaatsvinden? Uiteraard met de
inhoud dan voldoende verschillen.
Zeker en vast!

Nog opmerkingen?
/

6LA GER

