Streaming-favoriet

Family
Online

Netflix is even passé, mijn kinderen willen Rembo & Rembo op
‘repeat’. Het hele archief is door de VPRO online gezet en eindelijk
terug te zien. De familie Magdat staat op nummer 1. Favoriet is de
scène waarin een vieze man een meisje een snoepje aanbiedt.
Het meisje neemt het snoepje
aan. Mag dat? Ja, dat
mag. Als je de man
daarna maar tussen
zijn benen trapt.
www.vpro.nl/
rembo-en-rembo

}

Remco Pijpers (46) is oprichter van Mijn Kind Online en
adviseert scholen, ouders en de Europese Commissie over
betere digitale inhoud voor kinderen. Hij is vader van
Isaac (9) en de tweeling Esther en Vincent (6).

Lesje social
voor ouders

Privacy

“Hoeveel mensen lezen mama&family?”
“Veel. Vooral vrouwen.”
“Ik wil er niet met mijn echte naam in.“
“Pardon?”
“En ik wil ook niet op de foto.”

Mijn zoon is 9, maar hij zou zo de directeur van Bits of Freedom
kunnen zijn. Privacy-bewust op het irritante af. En het is mijn
eigen schuld.
Eind 2013 hielp ik Freek, 13 jaar, Facebook en Twitter aan te
pakken. Deze bedrijven deden te weinig aan de trol, die er op
uit was Freek kapot te maken. Het ene fotootje dat Freek met
zijn ouders op internet had gezet, werd bewerkt en op allerlei
plekken gepost. Freek groeide uit tot een anti-held, een soort
stripfiguur, dat door mensen in Hongkong, Amerika,
everywhere, werd bespot. Sociale media haalden de foto’s
niet weg, of veel te laat.
Onze campagne Je Krijgt Maar Een Kans Op Een Eerste Indruk
(zie www.mijnkindonline.nl/freek) riep niet op nooit meer een
foto op internet te zetten. De boodschap luidde: als het een
keer misgaat, dan moeten bedrijven kinderen beter helpen.
Het NOS Journaal opende ermee. Kamervragen. De minister
beloofde actie. Facebook en Twitter gingen overstag.
Zoonlief trok zijn conclusies.
Gelukkig kan deze pagina zijn goedkeuring wegdragen.
De volgende keer alleen meer aandacht voor Minecraft graag.

YouTubefavoriet

Nick Jordan is een
13-jarige whizzkid die
kinderen via zijn website
en YouTube-filmpjes leert
programmeren. Hij won
de Gouden Apenstaart
voor zijn website. In dit
filmpje legt hij Scratch Jr
uit, een tool waar kinderen
van 5 tot 7 jaar hun eerste
programmeerstapjes mee
kunnen zetten.
www.youtube.com/
watch?v=j0DUoBJg2E8

Praat je met je kind alleen over
schermtijd (“je mag zo lang, en
dan stoppen”), dan is de kans
groot dat je in conflicten verzeild
raakt. Kinderen luisteren beter en
doen minder moeilijk als je vaker
samen een tablet gebruikt. Speel
eens een spelletje, FaceTime met
opa en oma, zoek een recept op,
en kijk samen naar vakantiefoto’s
of achtbaanfilmpjes op YouTube.
Samen gebruiken leidt tot minder
ruzie. Dat zeggen wetenschappers
van de Katholieke Universiteit van
Leuven, die een onderzoek deden
onder 675 ouders met kinderen
tussen de 2 en 10 jaar.
Bron: www.bitescience.com

hAppy: nieuw
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Sago sago Mini-Boat

Kies een boot en stuiter over de
hoge golven. Briljant. Geschikt
voor kinderen tussen 3 en 6 jaar.
www.sagosago.com/app/
sago_mini_boats
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Bru-taal

Leerzaam voor 8 tot 12-jarigen:
op een speelse manier Nederlands
oefenen. Voor iPhone en iPad.
www.bru-taal.nl
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Familie Pluym

Rekenen en lezen leren in een
interactieve omgeving, aansluitend
op de Malmberg-schoolmethoden.
Voor kinderen in groep 4, 5 en 6.
www.familiepluym.nl
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Loopimal

Van de makers van Drawnimal. Laat
dieren gekke bewegingen maken
op muziek. Leuk voor jong en oud.
www.yatatoy.com/loopimal

tech-mama’s

Moeders komen op de leukste cyberspel-ideeën.
Zoals Astrid Poot, bedenker van Lekker Samen
Klooien (met techniek). Haar site staat boordevol
ideeën om digitaal te knutselen.
www.lekkersamenklooien.nl
mama&family 068

