De klas als proeftuin
Nederland is koptoper in het gebruik van social media en ook onze kinderen lopen hierin vóór.
Kinderen sturen elkaar berichtjes en foto's via social media, nauwelijks meer via email. Dit gebruik
zal naar verwachting de komende jaren alleen nog maar stijgen. Scholen weten niet goed wat ze
daarmee aan moeten. Nog maar weinig scholen hebben op
gaat dan'social media op school zijn verboden'.
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f,laas: "ledereen kan regisseur zijn van z'n eigen oniine imago.
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a1s

mijn online naam ter sprake kwamen.

Het kostte hem daarna niet veel moeite om mijn adres op te
zoeken. Dat was voor mij echt wel even schrikken, zoiets zal me
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