
Aandacht voor mediawijsheid in de opvoeding voor kinderen van 0 tot 6 jaar 

Inloopochtenden mediaopvoeding en online Webinar ‘swipe, stap, sprong’ 

Inloopochtenden mediaopvoeding 
 
Mediagebruik en jonge kinderen? Jazeker! Kinderen 
hebben recht op verhalen en die komen in verschillende 
vormen: met en zonder scherm. Het is aan jou om je 
kind vanaf jonge leeftijd in aanraking te laten komen met 
die verhalen: voorlezen, kijken, luisteren, spelen en 
doen dus. Maar... in hoeverre kunnen media bijdragen 
aan de ontwikkeling van kinderen? Moet dat eigenlijk? 
En als je media bewust wilt inzetten... hoe pak je dat aan 
thuis? Welke media zijn daarvoor het meest geschikt en 
hoe begeleid je kinderen daarbij? 
 
Tijdens de inloopochtenden in Hardenberg en Dedems-
vaart krijg je antwoord op je vragen: 
 

Bibliotheek Hardenberg 
Dinsdag 22 maart 2022 van 10:00 tot 12:00 uur 
 

Bibliotheek Dedemsvaart (De Baron) 
Donderdag 24 maart 2022 van 10:00 tot 12:00 

Online Webinar Swipe stap sprong 
 
Doe mee met het (landelijk) Webinar op maandag 28 
maart 2022. We duiken samen met Denise Bontje 
(mediasmarties.nl) in het media-aanbod voor jonge 
kinderen. Je krijgt antwoord op vragen die je als   
ouder hierover kunt hebben. Ook gaan we in op een 
bewuste inzet van media en begeleiding van kin-
deren. 

Om je op weg te helpen krijg je ook nog de Mediatips 
voor thuis mee (Kijk hoe ik groei!), vol verhalen om 
mee aan de slag te gaan samen met je kind. Moet je 
eens opletten hoe je kind groeit! 

Kijk op de website voor het aanmelden en deel-
nemen aan dit Webinar: 
www.bibliotheekhardenberg.nl/programma   

Bibliotheek Hardenberg, www.bibliotheekhardenberg.nl l info@bibliotheekhardenberg.nl 

Parkweg 1a5, 7772 XP Hardenberg, 0523-270271 

Voorlezen met digitale prentenboeken? 
 
Met de gratis bibliotheekpas voor kinderen kun je 
gebruik maken van het digitale aanbod, zoals: 

 Bereslimme boeken 

 De Voorleeshoek 

 Digitale Voorleestas 
 
Kijk op de website: www.bibliotheekhardenberg.nl 

https://www.mediasmarties.nl/
http://www.bibliotheekhardenberg.nl/programma
http://www.bibliotheekhardenberg.nl

