
Beleid ‘PC gebruik’ BSO Kornak: 

Inleiding: 

Dit beleid is geschreven voor de kinderen die gebruik 

maken van de bovenbouw van BSO Kornak.  Dit gaat 

om de kinderen van 8 jaar en ouder. De aanleiding 

voor dit beleid was de wens van de coördinatoren om 

tot een breder aanbod te komen met betrekking tot het 

pc gebruik van de kinderen en te komen tot een meer 

verantwoord gebruik van media en pc. 

Praktijk:  

Met ingang van schooljaar 2016-2017 gaat BSO 

Kornak voor de kinderen van de bovenbouw een 

pc/media lokaal openen. In dit lokaal komen 4 pc’s te 

staan en 2 tablets. Tevens zal er technisch lego 

aangeboden worden en hebben kinderen de 

mogelijkheid om hun huiswerk te maken in dit lokaal. 

Het stamlokaal van de bovenbouw zal alleen nog een 

Wii in het lokaal houden. Alle pc’s zullen zijn verhuisd 

naar het media/pc lokaal. Dit lokaal wordt gezamenlijk 

gebruikt met de school en is tijdens schooluren in gebruik als bibliotheek en instructielokaal.  

Regelmatig zal er een thema centraal taan waar de kinderen meer over te weten kunnen komen zoals: 

websites bouwen, foto bewerken, video bewerken, PowerPoint, Publisher etc. Meester Ben zal 

voornamelijk in het lokaal aanwezig zijn en de kinderen hierbij begeleiden. Bij aanvang van het schooljaar 

zal er een jaarrooster komen te hangen dat de kinderen inzicht geeft in de thema’s. 

Kind aantallen en pc tijden: 

In het lokaal werken we met maximaal 10 kinderen tegelijk. Er kunnen 4 kinderen gebruik maken van de 

pc’s of tablets en maximaal 5 kinderen kunnen aan de slag met het technisch lego.  

De kinderen mogen per dag 40 minuten naar het media lokaal. We werken met een timer. Er zal een 

rooster gemaakt worden waarop wordt bijgehouden wie er geweest is zodat bij veelvuldige verzoeken het 

lokaal gebruik eerlijk onder de kinderen wordt verdeeld. 

Dag - indeling: 

Alle kinderen van de bovenbouw melden zich om 14.30 uur aan in het stamlokaal van de bovenbouw. 

Kinderen die naar het media lokaal willen en zich opgeven voor de pc lijst gaan als eerste eten en drinken. 

Dit eten en drinken staat om 14.30 uur klaar in het stamlokaal. 

Van 14.40 uur tot 15.20 uur gaat groep 1 van de computerlijst aan de slag in het media lokaal. 

Van 15.20 uur tot 16.00 uur gaat groep 2 aan de slag in het media lokaal. 

Om 16.00 uur gaat de bovenbouw naar buiten. 

Bij slecht weer kan er eventueel een computergroep 3 ingezet worden. 

 

Symbaloo portal: 

De pc’s van de kinderen zullen een Symbaloo startpagina krijgen. Deze pagina maakt het mogelijk de 

kinderen directe links te geven voorzien van icoon.  

 

 



De kinderen zullen links aangeboden krijgen naar: 

- Games 

- Foto en videobewerking sites 

- PowerPoint 

- Publisher 

- Word 

- Links naar sites om zelf websites te maken 

- Links naar sites met educatieve cursussen, zoals online typcursus, oefenen van topo, Engels leren 

etc. 

Games: 

Op de BSO zullen we het spelen van games niet extra stimuleren daar we de pc tijd willen gebruiken voor 

een gericht aanbod. De games die kinderen mogen spelen zullen vooraf door ons worden gescreend. Er 

zullen  ongeveer 15 verschillende soorten games voor de kinderen beschikbaar worden gesteld. Deze lijst 

zal op basis van kinderparticipatie worden samengesteld. Indien hierdoor populaire games niet meer 

gespeeld kunnen worden verwijzen we de kinderen door naar thuis. De criteria die wij aan de games 

hebben gesteld zijn:  

- Geen bloed 

- Geen moord en doodslag 

- Geen extreem geweld 

- Geen seksueel getinte boodschappen 

- Voorkomen van blootstelling aan morele dilemma’s in games waar kinderen nog niet aan toe zijn. 

Onze onderbouwing hierbij is, is dat kinderen op de BSO te jong zijn om blootstelling aan bovenstaande 

zaken via games te relativeren en op de juiste wijze te interpreteren. Wij willen hiermee voorkomen dat 

games gedrag of mentaliteit van kinderen negatief kunnen gaan beïnvloeden. 

Zoekmachines: 

Op de BSO mogen de kinderen surfen op de onderstaande zoekmachines. De zoekmachines zullen 

worden voorzien van een leeftijd filter. Wij zullen de kinderen stimuleren meerdere bronnen te raadplegen 

bij het zoeken van informatie en hun bronnen ook na te gaan. 

www.google.com 

www.yahoo.com 

www.jouwzoekmachine.nl  

De kindvriendelijke zoekmachine ‘jouwzoekmachine’ 

zullen wij bij de kinderen promoten. Op vele scholen 

wordt er gebruik gemaakt van deze steeds 

populairder wordende zoekmachine.  

Sociale media: 

Het is tijdens BSO tijd niet toegestaan gebruik te 

maken van sociale media. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.jouwzoekmachine.nl/


Afspraken/huisregels pc/media lokaal: 

- In het pc lokaal verblijf je maximaal 40 minuten. 

- Je maakt de 40 minuten wel vol. Je kunt naast de pc of iPad ook gebruik maken van technisch lego, 

een boek lezen, tekenen of je huiswerk maken. 

- Je mag samen achter de pc maar de pc tijd geldt voor ieder als 40 minuten. 

- Als je achter de pc bent geweest mag je daarna niet meer met de spelcomputer. 

- Je mag in het stamlokaal nog wel gebruik make van de pc van de leerkrachten om muziek te 

draaien op YouTube of een tekening te maken op het active board. 

 


