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Bewaken 
wij digitale 
grenzen? 
Kinderen krijgen op steeds 
jongere leeftijd belangstelling 
voor sociale media zoals 
Hyves, Facebook, You Tube 
en Twitter. Ze willen een 
eigen mobiele telefoon. Veel 
ouders maken zich zorgen over 
het internetgedrag van hun 
kinderen. Uren zijn ze in de 
weer met pc, laptop, iPad en 
mobieltje. Hoe erg is dit?  
En moet je er wat aan doen? 
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Dyslexie en 
het project 
Kurzweil
Dyslexie betekent letterlijk: niet 
goed kunnen lezen. De term 
komt uit het Grieks. Dys = niet 
goed functioneren, beperkt, 
en lexis = taal of woorden. 
Bij dyslexie gaat lezen, spellen 
en ook zelf schrijven, gezien de 
leeftijd en het onderwijsniveau, 
veel te moeizaam, terwijl 
iemand wel een normale 
intelligentie heeft.
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Tablet project 
St. KOE

In maart kondigde de St. KOE
aan dat op alle scholen vanaf
volgend jaar er gewerkt zal
worden met iPads of iPads-mini.
Wilt u op de hoogte blijven van
ontwikkelingen? Meld u dan aan
http://www.skoe.nl/ikoe
De nieuwsbrief over het project
‘iPads als bouwsteen voor een
digitale toekomst.‘
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Vakantie:
andere 
tijdsbeleving
De nabije zomervakantie 
maakt voor velen dat alleen het 
verlangend uitkijken ernaar al 
een andere beleving geeft aan 
de dagen die ons nog van 
de vakantie scheiden. 
Het  vooruitzicht op een aantal 
vrije weken, de weg er naar toe, 
is een vrijheidsverlangen op zich. 
Juist ín tegenstelling met de 
werkdagen schuilt een diepere 
intensiteit van vrijheidsbeleving.
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DE koeriEr
DE KOERIER IS EEn InfORmElE uItgavE van DE StIchtIng KathOlIEK OnDERwIjS vOOR OuDERS En vERzORgERS 
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bouwsteen voor de toekomst 

HEEFT U NIEUWE IDEEëN  
oF VALT U IETS oP?  
mAIL NAAr:  
BS@SKOE.NL

de medewerkers van st.koe 
wensen alle kinderen, ouders en 

verzorgers een preTTige 
zomervakanTie Toe!
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Ik vind dat wel heel erg handig, lekker met mijn 

vriendinnen kletsen, of met mensen van vakantie.

Ik kan mijn vriendinnen dag en nacht spreken  

zonder dat ik erbij hoef te zijn. 

Aan het begin van het jaar las ik opeens op Hyves 

dat ik een stom kind was en dat ik iedereen stalkte.

Ze schreef: Ik heb zo'n medelijden met je dat je bij 

dat stomme kind in de klas moet zitten.

Ik had haar anderhalf jaar niet gezien en toen zag ik 

dat opeens op Hyves. Dat was heel raar.

Ik heb het aan mijn moeder laten lezen en die heeft 

het bewaard en mijn mentor gebeld.

Vanaf toen gingen andere meiden ook lullig tegen 

mij doen. Dan loop je dus eigenlijk ontzettend mee.

Ik heb wel vaak gedacht: ik moet bij deze stomme 

trutten weg. Bij ballet heb ik wel leuke vriendinnen.

Pesters weten niet wat ze aanrichten, hoe dat 

voelt voor een ander. Dat moet stoppen, vind ik.
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Een digitale wereld
Digiborden, tablets, smartphones, Apps, Hyves, 
en YouTube. Vraag uw kind ernaar en de kans 
is groot dat uw kind weet wat het is. Kinderen 
ontdekken de wereld van de nieuwe media 
makkelijk en in een vlot tempo. Dat is mooi, want 
het biedt hen veel mogelijkheden om zich te 
ontwikkelen. Ze kunnen bijvoorbeeld met behulp 
van de Tafelmonsters-app op een leuke speelse 
manier de tafels leren en met behulp van het 
digibord hun spreekbeurt illustreren met een 
filmpje van YouTube. 

Nieuwe media, nieuwe maatregelen?
Hele dagen games spelen achter de computers, 
een ruzie ‘uitvechten’ via Hyves of het beltegoed 
binnen de kortste keren op hebben zijn echter 
ook ontwikkelingen die erbij komen kijken. 
Welke grenzen stel je, wat kun je doen om 
internetgebruik veiliger te maken, hoe voorkom 
je cyberpesten en welke apps  zijn leuk én 
verantwoord? Dit zijn allerlei vragen waar ouders 
van nu mee te maken hebben. De stichting Mijn 
Kind Online (www.mijnkindonline.nl) geeft 
hierover advies. Ze geven bijvoorbeeld aan 
dat ouders hun kinderen kunnen leren dat niet 
alles waar is wat ze op internet lezen, dat ze als 
regel kunnen stellen dat kinderen toestemming 
moeten vragen om software te downloaden en 
dat kinderen geen gegevens van zichzelf moeten 
geven aan mensen via internet en dat ze aan hun 
kinderen aangeven dat zij het kunnen bespreken 
wanneer ze vervelende dingen zien.  

Digitaal pesten 
Een onderwerp dat de laatste tijd veel in het 
nieuws is geweest is pesten. Door het trieste 

verhaal van Tim Ribberink heeft het veel 
aandacht gekregen. Pesten is niet iets nieuws, 

maar met de komst van internet beperkt 
het zich niet tot het klaslokaal of het 
schoolplein. Op internet durven kinderen 
opeens dingen te zeggen die ze in het ‘echt’ 
niet durven. Achter hun computer voelen 

ze zich anoniem, waardoor de drempel om 
vervelende dingen te zeggen of doen lager 

wordt. Hoe kun je als ouders zicht houden op 
wat kinderen doen achter de computer, wat kun 
je doen als ze gepest worden? 

Advies online bij opvoeden 2.0
Mijn Kind Online is een kenniscentrum voor 
en over jeugd en (digitale) media. Daar wordt 
onderzoek gedaan naar kinderen en nieuwe 
media om daarmee ouders, maar ook 
professionals te adviseren. 
In de digitale brochures komen verschillende 
onderwerpen aan de orde. Een aantal 
voorbeelden van de onderwerpen zijn: 
• Kinderen en internet 2 - 8 jaar 
• Kinderen en internet 9 - 12 jaar
• Digitaal pesten
• 104 leerzame apps en sites
• Mijn kind mobiel  6 -12 jaar 

Ook de site www.mediaopvoeding.nl 
beantwoordt veel vragen over bovenstaande 
onderwerpen. 

De feiten
Internet 
Er zijn kinderen die al vanaf hun tweede jaar inter-
netten en de ‘gemiddelde’ driejarige peuter is zo’n 
35 minuten per week online. Bijna alle kinderen 
tussen 9 en 12 jaar zitten op internet.  
Computeren is volgens 16% van de ouders de 
meest geliefde vrijetijdsbesteding van hun kind. 
Twee op de drie gezinnen met jonge kinderen 
hebben een tablet in huis. 

mobiel
Meer dan de helft van de gezinnen (56%) heeft 
meerdere smartphones. Een kwart van de 
8-jarigen heeft een mobieltje. Na die leeftijd 
gaat het hard: twee op de vijf 9-jarigen heeft 
een mobiele telefoon, de helft van de 10-jarigen, 
ruim twee derde van de 11-jarigen, en vanaf 12 jaar 
hebben ze bijna allemaal een mobiel.

Digitaal pesten 
17 % van de kinderen geeft aan in de afgelopen 
zes maanden te zijn gepest op internet. 
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Download brochures 
en publicaties op:

www.mijnkindonline.nl

Opvoeden anno 2013
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Dyslexie gaat nooit over 
Ondersteunende computerhulpmiddelen bieden leerlingen met 
ernstige en hardnekkige lees-, spelling- en/of schrijfproblemen de 
kans om hun talenten te ontplooien en onderwijs te volgen dat 
past bij hun capaciteiten. De computer is een prachtig middel dat 
leerlingen in staat stelt hun hardnekkige lees- en schrijfproblemen 
te compenseren. Het wordt mogelijk om een opleiding te volgen 
die bij hun talenten en capaciteiten past.  Uit onderzoek is gebleken 
dat dyslexie-ICT hulpmiddelen een duidelijk positieve relatie 
hebben met lees- en spellingprestaties en met leerprestaties bij 
verschillende vakken. De zelfstandigheid en het zelfvertrouwen 
van het kind lijken toe te nemen door het gebruik van dyslexie-ICT 
hulpmiddelen en  de zelfredzaamheid van de leerlingen verbetert. 

Kurzweil 3000
In het kader van passend onderwijs is onderzocht  hoe we nog 
betere  zorg kunnen leveren aan leerlingen met dyslexie, hun 
ouders en leerkrachten. Daarbij is de keuze gevallen op het 

computerprogramma Kurzweil 3000. Het is een totaal programma 
voor lezen, spellen, schrijven, tekst bewerken, studeren, vreemde 
talen etc. Het is flexibel inzetbaar, niet aan tijd of plaats gebonden. 
Kurzweil bevordert zelfredzaamheid en zelfstandigheid en 
daardoor het zelfvertrouwen. Zo kan de leerling zich maximaal 
ontplooien en zal zijn motivatie, leesplezier en zelfvertrouwen 
toenemen. Vanuit de Stichting KOE is gezorgd voor facilitering 
van de scholen en verbetering van de digitale toegankelijkheid. 
Er is een samenwerking aangegaan met Lexima, die al bijna 10 
jaar een voortrekkersrol vervult bij het ontwikkelen van visie en 
kennis over hulpmiddelen bij dyslexie en optimale toepassing van 
dyslexiehulpmiddelen. 

Project
Schooljaar 2013-2014 zal gestart worden met de training van 
leerlingen en leerkrachten en de implementatie van Kurzweil 
3000 op alle scholen van de St. KOE. Ook ouders van dyslectische 
leerlingen zullen geïnformeerd en betrokken worden bij dit project .

Vijf tot tien procent van de bevolking heeft in meer of mindere mate last van dyslexie. Het probleem is genetisch 
bepaald en komt meer voor bij jongens dan bij meisjes. De oorzaak van dyslexie is te vinden in de hersenen. 
Bij dyslectici verloopt de taalverwerking niet automatisch. Dat geldt zowel voor klanken als voor de herkenning
van letters, lettergrepen, woorden en zinnen. In de praktijk vertaalt zich dat in hardnekkige problemen in de 
automatisering van lezen en meestal ook spellen. Dyslectici nemen daardoor nieuwe informatie langzamer 
en moeizamer in zich op dan mensen die geen last van dyslexie hebben. Dyslexie wordt aangemerkt als een 
leerstoornis. 
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Tablet project St. KOE

In maart kondigde de St. KOE aan dat er op alle scholen vanaf 
volgend jaar gewerkt zal worden met iPads of iPads-mini. Om dit 
project te realiseren was er veel extra geld nodig. Een actie onder 
ouders, leveranciers en bedrijfsleven werd gestart om, op basis van 
vrijwillige giften, zoveel mogelijk geld in te zamelen. Het bedrag om 
elke school een set van 15 iPads te geven was al beschikbaar. 
Echter de bedoeling was dat we per school 30 iPads beschikbaar 
zouden willen stellen. Een deel van het beschikbare bedrag 
is inmiddels binnen. Helaas nog niet zoveel als we gehoopt 
hadden, maar het zijn uiteraard lastige tijden voor dit soort 
schenkingsverzoeken. Omdat het meest belangrijke uitgangspunt is 
een set van minimaal 30 tablets hebben we besloten om te kiezen 
voor de iPad-mini. Deze is goedkoper, maar ook handzamer. 
Gekeken naar de ‘apps’ (programma’s) die we willen gebruiken 
hebben we ondertussen vastgesteld dat het formaat van de iPad-
mini geen beperking is voor een optimaal gebruik.

Naast enthousiaste reacties leverde ons project ook vragen op. 
Ouders vragen zich af wat we nu precies gaan doen met de tablets 
volgend jaar. Daar is een heel uitgebreid antwoord op te geven. 
Veel uitgebreider dan dit artikel toestaat...
Het is misschien aardig om een ervaring op één van onze scholen 
te beschrijven. Op die school werd tijdens een avond voor ouders 
een mini kijkje in de keuken gegeven van de vele mogelijkheden 
van de tablet in de klas. De reactie van deze ouders na afloop van 
deze workshop was eigenlijk unaniem: ‘we wisten niet dat er zoveel 
mogelijkheden waren.’ Een aantal ouders had al tijdens de workshops 
de namen van een paar bruikbare ‘apps’ genoteerd om thuis uit te
proberen... Volgend schooljaar hopen we zowel ouders als kinderen 
net zo enthousiast te krijgen met de tablets in de klas. Het is al eerder 
gezegd: Niet om ons onderwijs geheel te veranderen, maar om er nog 
extra waarde aan toe te voegen! Natuurlijk volgt u volgend jaar de 
verhalen van uw zoon en/of dochter. Maar het is ook interessant om
nog meer kennis te nemen van het project. Hieronder leest u hoe.

Via onze website, onder de knop ‘nieuwsbrieven’ kunt u zich melden 
voor de gratis nieuwsbrief over dit project: ‘het iKOE nieuws’. 
Daarin houden we u op de hoogte van het project. Tevens zullen 
we u wijzen op ‘apps’ die ook thuis heel goed bruikbaar zijn.
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De komst van een nabije zomervakantie maakt voor velen 
dat alleen het verlangend uitzien ernaar al een andere  
beleving geeft aan de dagen er naar toe. Dat vooruitzicht is 
al een vrijheidsverlangen op zich. En juist ín die begrensd-
heid van een aantal vrije weken, ín het contrast met de 
arbeidsdagen schuilt een diepere intensiteit van vrijheids-
beleving.Dat vakantievrijheid tevens een relatieve vrijheid 
is wordt duidelijk als iemand na de zomervakantie niet meer 
naar z’n werk hoeft of kan. Stel je eens voor: hoe ervaar 
je dán, in het besef (oud-)collega’s niet meer te treffen, de 
daaropvolgende periode van ‘vrij’ zijn? Is vrij dan nóg zo vrij?

Het drukke arbeidsleven van alledag maakt het  veelal lastig om 
‘kloktijd’ en ‘innerlijke tijd’ met elkaar in balans te 
houden. In haar boek Stil de tijd; Pleidooi voor een 
langzame toekomst (2009) schrijft filosofe Joke 
Hermsen dat de tijd van klokken en agenda’s een 
abstracte en sociale tijd is, iets wat we met elkaar 
hebben afgesproken om de wereld te kunnen 
inrichten. ‘Zodra je uit die wereld stapt (…) stap je 
als het ware ook uit die tijd en kom je in een andere 
tijd terecht. Een tijd die geen data of uren kent, maar 
eigenlijk alleen verschillende verschuivingen van 
het licht: van het frêle ochtendlicht naar het felle en 
oogverblindende blauwe licht van het middaguur 
tot de schemerige pasteltinten van de avond die 
langzaam verzwolgen worden door de zwarte 
duisternis van de nacht. Meer niet. En dat elke dag 
opnieuw. De zon komt op en gaat weer onder.’ 
Een kosmische tijd waarin je dan leeft.

De schrijfster geeft aan dat mensen sinds het einde van de 19e eeuw 
steeds meer naar de kloktijd zijn gaan leven en daardoor die andere, 
meer persoonlijke of innerlijke ervaring van tijd naar de achtergrond 
hebben verdrongen. ‘Wij lijken niet goed meer te beseffen dat de 
kloktijd, die onze levens toch tamelijk dwingend reguleert, ooit 
slechts een praktische afspraak is geweest’. Gaandeweg de 20e eeuw, 
zo stelt Hermsen, hebben wij ons steeds meer aan het straffe bewind 
van de klok onderworpen. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop 
we tegen de wereld en tegen onszelf aankijken. 

‘De wet die het regime van de kloktijd in grote mate bepaalt en 
aanstuurt, is die van het economische rendement, terwijl de dimensie 
waarin die andere tijd ons verplaatst, die van onze innerlijkheid,  
ja zelfs van onze menselijkheid is’.

De kloktijd is eigenlijk een abstracte tijd die vooral praktisch van nut 
is, maar niet veel met onze persoonlijke beleving van tijd te maken 
heeft. Hij wordt gemeten als een rechte lijn, waarop tijdseenheden 
als gelijke van elkaar gescheiden streepjes op een meetlat staan. 
Denk maar eens aan de tijdsbalk die in sommige klaslokalen aan de 
wand hangt. En toch ervaren we qua duur dat het ene alleszins van 
een ander kan verschillen. Zowel kinderen als volwassenen stellen 
(zich) wel eens de vraag hoe het komt dat de heenreis naar een 
vakantieplek langer duurt dan de terugreis, terwijl de afstand precies 

dezelfde blijft.

We worden veelal pas ontvankelijk voor een innerlijke 
tijd, als we ‘ons leven op zijn beloop durven laten’. 
‘Dat wil zeggen als we rust nemen, pas op de plaats 
maken en ons durven over te geven aan dagdromen, 
mijmeren en luieren.’
‘Met vakantie kunnen we letterlijk uit de wereld en 
de daarbij behorende kloktijd breken om te kunnen 
ervaren hoe we zelf ook tijd zijn. ‘Want behalve dat 
we de tijd hebben, of meestal denken niet te hebben, 
zíjn we ook tijd (…). Die persoonlijke of innerlijke tijd is 
echter moeilijk te benoemen of vast te leggen, omdat 
[zij] niet in algemene eenheden als uren of minuten 
valt uit te drukken. Die andere tijd is bij uitstek iets 
wat ervaren en niet gemeten wordt.’

‘Nu gaat het er niet zozeer om de ene tijd voor de andere in te 
ruilen, het gaat erom die andere tijd weer in het vizier te krijgen 
om zo het evenwicht tussen beide tijden te kunnen herstellen.’ 
Dat ‘de ware tijd pas tot leven komt, als de klokken zwijgen’, is een 
uitspraak van William Faulkner die ik met Joke Hermsen van harte wil 
onderschrijven.

Gerrit Klaassen,
 identiteitsbegeleider

Vakantie: een andere tijdsbeleving


