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Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
Terwijl onze leerlingen nog ijverig aan het werk zijn, blikken wij al vooruit naar het einde van de 
examenperiode. 
Zoals vermeld op de schoolkalender verwachten we op woensdag 22/06/2022 alle leerlingen van de 
eerste graad op school voor een verplichte activiteit. We koppelen het educatieve aan het gezellig 
samenzijn om zo de vakantie (bijna) in te zetten. 
Zo volgen de leerlingen van het tweede jaar (volgens onderstaand uurrooster) een sessie rond het 
'wijs' gebruik van een smartphone, namelijk 'Smarter met de Smartphone'. 
Smartphones zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Zeker bij jongeren vormen ze bijna een 
verlengstuk van hun lichaam. Voor sommigen kan deze passie voor sociale media, games of andere 
apps overgaan in een obsessie. 'Behavioral cocaine', dat is hoe specialisten de smartphone 
omschrijven. Hoog tijd dus om dit potentieel verslavend gedrag hoog op de agenda te zetten. 
In de sessie 'Smarter met de Smartphone' komen verschillende thema's aan bod: verslaving, 
cyberpesten, gokken, gamen, sexting, fake news, privacy ... Dit programma sluit aan bij de 
TRansversale EindTermen: Digitale competentie en mediawijsheid en Sociaal-relationele 
competenties. 
De bedoeling is vooral om te informeren, te discussiëren en te reflecteren. Er wordt gebruikgemaakt 
van een PowerPoint presentatie, YouTube filmpjes, een (online) quiz en poll (via de smartphone), 
stellingen … 
Een ander luik van de voormiddag laat de leerlingen toe - in een hopelijk zomerse sfeer buiten op de 
speelplaats - gezellig samen te ontbijten of te brunchen (volgens onderstaand schema). 
 
Programma voor de klassen 2MTWE1 + 4, 2SPRT2, 2LATN, 2MAWE2 en 2STEM2 + 4: 
Aanwezig op school om 08:40; 09:00 - 10:40: ‘Smarter met de Smartphone’ in 2 groepen (zullen op school 
gevormd worden) 
10:40 - 12:00: brunch  
 
Programma voor de klassen 2ECOR, 2STEM1, 2MAWE1 en 2SPRT1: 
09:30 - 11:00: ontbijt 
11:00 - 12:40: ‘Smarter met de Smartphone’ in 2 groepen (zullen op school gevormd worden) 
 
De sessies ‘Smarter met de Smartphone’ worden gegeven door Luc Rombaut en Diederik Martens 
van Drugstories (https://www.drugstories.be/). 
 
De kostprijs (verrekend via de schoolfactuur) bedraagt 10,50 €. 
We hopen dat dit een leerrijke en leuke afsluiter van het schooljaar wordt! 
Met vriendelijke groet 
 
Caterina Caruso Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 

https://www.drugstories.be/

