
De AVS organiseert 
studiemiddagen sociale media
voor uw hele schoolteam

Sociale media,
iets voor uw school?



Volgt u de taal van uw kinderen nog? Kinderen groeien op in de echte wereld en de cyberwereld. 
Ze zijn mediavaardig, maar zijn ze ook mediawijs? Hoe houdt u als school de ontwikkelingen bij en 
kunt u ervoor zorgen dat u een afwisselende (digitale) leeromgeving voor uw leerlingen creëert? 
De AVS wil scholen laten kennismaken met de sociale media en de effecten die deze media hebben op 
u, uw leerkrachten en uw leerlingen. We verkennen de mogelijkheden van het gebruik van de sociale 
media in de klas en hoe u de communicatie met leerkrachten en ouders kunt vergemakkelijken. 
Een juiste inzet van sociale media heeft een positief effect op het imago van uw school.

Wat betekenen de sociale media 
voor uw school?

Opzet studiemiddag
Tijdens de studiemiddag maakt u, samen met uw school-

team, kennis met de sociale media. U hoort wat 

de mogelijkheden zijn van de sociale media, 

hoe u deze kunt gebruiken in de klas, wat 

uw medewerkers er concreet mee kun-

nen en hoe sociale media u kunnen 

helpen de communicatie met ouders 

te verbeteren. Hierbij gaan we uit van 

de missie en visie van uw school, de 

aanwezige deskundigheid, de digi-

tale leermiddelen die u wilt gebruiken 

en de ict-infra structuur die u hiervoor 

nodig heeft. Kortom, we helpen u een 

(aanvullende) visie te ontwikkelen op het 

gebruik van sociale media. 

We kijken naar de kansen en risico’s van sociale media. 

Daarbij gaan we uit van de praktijksituatie van uw school. 

We helpen u praktisch aan de slag te gaan met 

een of meerdere sociale media. In een 

intakegesprek bespreken we waar we in de 

studiemiddag op focussen, zoals welk 

sociaal netwerk, digitaal lesmateriaal 

of digitale lesmethodes, bronnen waar 

u uit kunt putten of (digitale) moge-

lijkheden voor competentieontwikke-

ling van leerkrachten en leerlingen. 

U gaat in ieder geval naar huis met 

online huisregels voor het gebruik van 

sociale media.

Na afl oop van de studiemiddag heeft u 

handvatten om  sociale media gericht in te zet-

ten in uw school.



Onbekend
maakt
onbemind?
Volgt u de
wereld van
onze kinderen
nog?

Following, followers, unfollow, hashtag, trending topic, retweet, ontvrienden, IRL, bloggen, 
web 2.0 en 3.0, wiki’s…  Welke wereld zit er achter deze termen?
  De mobiele telefoon op school verbieden, of juist niet?
Kunnen we Hyves of Facebook zo inzetten, dat het een plaats krijgt in het onderwijsleerproces?
  Kunnen we digitale lesmethodes combineren met sociale media?
Hoe profi leren we de school via sociale media? 
  Hoe zorgen we ervoor dat leerkrachten en leerlingen correct omgaan met sociale media?
Hoe kunnen we internetpesten het beste voorkomen?
  Hoe kunnen we kinderen laten samenwerken via sociale media (ook over de grens)?
Hoe verbeteren we de communicatie met ouders via sociale media?
  Welke knelpunten kunnen we met sociale media oplossen?
Wat kan de school van kinderen leren over het gebruik van sociale media?
  Hoe kunnen we leerlingen mediawijs maken?

De AVS op Twitter
Volgt u de AVS en voorzitter Ton Duif op Twitter? 

Volg ons via @schoolleider en @tonduifavs

Zijn dit vragen die u bezighouden? Dan is deze maatwerktraining beslist iets voor u.



Doelgroep: 
Volledig team PO. Ook (G) MR en ouderraden zijn welkom.

Maatwerk: 
Deze studiedag kunnen we op maat (en in company) voor u en uw team in company) voor u en uw team in company

aanbieden. Leerkrachten kunnen zich ook individueel inschrijven.

Kosten:
65 euro per leerkracht of deelnemer

Inhoudelijke contactpersonen:
AVS-adviseurs Bob Ravelli (b.ravelli@avs.nl) 

en Tom Roetert (t.roetert@avs.nl)

Meer informatie:
Mail of bel ons gerust voor meer informatie: 

socialemedia@avs.nl, tel. 030-2361010 (Ellen de Jong). 

Of kijk op www.avspifo.nl

Inschrijfformulier
U kunt zich ook inschrijven via www.avspifo.nl

Ja, ik geef me op voor/heb belangstelling voor* een studiemiddag social media.

Neemt u met mij contact op voor een gratis intakegesprek.

Naam en voorletters: m/v

AVS-lid: ja / nee*. Lidmaatschapsnummer:

Functie: adjunct / directeur / bovenschools manager / leerkracht / anders*

Naam school / organisatie:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoon:

E-mail:

Ik schat in met _____ medewerkers deel te nemen.

Datum: Handtekening:

Stuur of fax dit formulier naar de AVS

*doorhalen wat niet van toepassing is

AVS-studiemiddag
sociale media

bezoekadres Nieuwegracht 1 Utrecht postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht    telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 fax 030 2361036 fax e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl

goed onderwijs door visionair leiderschap


