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	Ruimte voor titel: Digikriebels
	Doelen: - Ouders/opvoedingsverantwoordelijken worden digitaal vaardig(er) en verkennen educatief digitaal materiaal   voor hun kind. - Ouders kennen de kansen/ bedreigingen van de digitale wereld (mediawijsheid).        - Ouders hebben meer kennis over het schoolleven van hun kind.                                                                        - De ouder-kindrelatie wordt versterkt.    - Het netwerk van ouders wordt ruimer.  - De leerkracht is actief betrokken bij het project.
	Verloop: Digikriebels is een reeks van vier sessies rond digitale media voor ouders van kleuters uit de bovenbouw.In een voorbereidend overleg stel je, samen met de begeleider van Leerpunt, de reeks inhoudelijk voor aan de directie en de betrokken leerkrachten.Op dat moment wordt ook de schooleigen planning gemaakt en worden de praktische zaken afgesproken: Op welk moment en waar kan de reeks doorgaan, hoeveel ouders kunnen deelnemen, welk materiaal is er nodig.Via verschillende kanalen (affiches, flyers, een brief met antwoordstrookje, persoonlijke uitnodiging) worden de ouders van de oudste kleuters aangesproken. Spreek hiervoor ook af met de klasleerkrachten. De ouders schrijven zich in voor de hele reeks.Bij de geïnteresseerde ouders neem je een korte intake af waarbij je peilt naar hun huidige digitale kennis en de media die ze thuis hebben. Je registreert voor welke ouders je een tolk moet voorzien en vraagt de tolk(en) aan met vermelding van `Digikriebels'. De tolken worden betaald via digitaaltalent@gent.In de Digikriebelreeks (zie ook draaiboek) komen volgende aspecten aan bod:- Ouders maken kennis met elkaar en het opzet van de reeks.- Ouders ontdekken het werken met een tablet, iPad of computer.- Ouders maken kennis met de verschillende educatieve applicaties (of websites), gekoppeld aan leerdoelen uit de klas. Ouders kiezen uit dit aanbod bewust wat ze voor hun kind willen of spelen in op datgene wat hun kind interesseert.- Ouders krijgen zicht op hetgeen de kinderen leren in de klas door middel van een klasbezoek en de bespreking hiervan. Ouders maken kennis met de verschillende ontwikkelingsdomeinen.- Ouders denken na over verschillende mediakanalen, mediagebruik, schermtijd en veilig internet (mediawijsheid).- Ouders maken kennis met de digitale kanalen en afspraken die de school gebruikt (website, klasblog, …).- Kinderen van de aanwezige ouders werken tijdens de sessies samen met hun ouder op de tablet of op de computer.Samen met de leerkracht blijf je de deelnemers motiveren via persoonlijke uitnodigingen, een herinnerings-sms of een herinneringsflyer.Na elke sessie evalueer je samen met de begeleider van Leerpunt het verloop. Na de volledige reeks is er ook een evaluatiegesprek met de deelnemers. Zij vullen daarbij een evaluatieformulier in. Tenslotte evalueer je na afloop zelf ook de globale reeks met de begeleider van Leerpunt en de betrokken leerkrachten.
	Partners: De betrokken leerkrachten, de zorgcoördinator, de ICT-verantwoordelijke, de educatief medewerker van CBE Leerpunt, ouders en eventueel tolken.
	Tips en aandachtspunten: Kies een rustig en goed bereikbaar lokaal op school.Zorg ervoor dat leerkrachten de kans krijgen om deel te nemen aan de sessies.Schep voldoende ruimte voor groepsgesprekken rond mediawijsheid.Informeer ouders over mogelijkheden in het volwassenenonderwijs.
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