
DIGITAALVAARDIGHEID EN MEDIAWIJSHEID 

 

 

Een zonnescherm beschermt tegen verbranden 

En een windscherm is bedoeld tegen de wind 

Maar een beeldscherm doet je vaak juist in een beeldenstorm belanden 

En wat doet die beeldenweelde met een kind? 

 

Moeten wij ze niet beschermen tegen schermen? 

Tegen de algoritmes en de stralingsflux? 

Worden kinderen verzameld in passieve zombiezwermen   

Nou, in dat ‘passieve’ zit nu juist de crux 

 

Want naast een windscherm kun je laveloos gaan bakken in de zon 

Achter een zonnescherm in alle rust in schaduw bivakkeren 

Maar een beeldscherm is geen scherm, het is voornamelijk een bron  

En die kan een kind tot actie stimuleren 

 

Dit is het digitale tijdperk en daar valt niets aan te doen 

De prikkels zijn er om het brein steeds af te leiden 

Er is geen mens… wacht even (*kijkt op telefoon)…hahaha dat kind eet een citroen 

Kijk dat gezicht, haha… ah sorry tja, dat valt niet te vermijden 

 

Creëer digitaalvaardigheidsontwikkelparadijzen 

Om stukken informatie tot een mooi geheel te plakken 

En om met games de taal te laten zien op speelse wijze  

En drempels te verlagen om dan tóch dat boek te pakken 

 

Gebruik de kracht van media (ik doel op digitale) 

Om voor een kind het leesplezier oneindig te herhalen 

Gebruik de kracht van media (ik doel op digitale) 

Om voor een kind het leesplezier oneindig te herhalen 

Gebruik de kracht van media (ik doel op digitale) 

Om voor een kind het leesplezier oneindig te herhalen 

Enz.. 

 

Maak met een dyslexiefont plotseling een boek bereikbaar 

En sluit met Booktok ook bij de belevingswereld aan 

En zoek of wees een inspirerend voorbeeld steeds want blijkbaar 

Ontsteek je dan het leesvuur: Wees een waar papyromaan! 

 

De bieb heeft ook de school en onderwijzers veel te bieden 

De bieb heeft de collectie, de techniek en invalshoek 

En weet de digitale wildernis flink om te wieden 

Creëer een Multimedia-ervaring rond een boek! 

  



Mediawijsheid kun je zinvol integreren 

Het kan zelfs met een berg plezier, ook als je ‘leuk’ verkettert 

De applicatie App-noot-muis biedt veel om mee te leren 

En ondertussen wordt je klas óók digitaal geletterd  

 

Daarbij kan de bibliotheek de scholen begeleiden 

De kern is taal, vooral als het niveau een beetje pijn doet 

Begin bij het begin: de minimale vaardigheiden 

De leerling zal snel zeggen dat dat vaardigheden zijn moet  

 

En denk je dat de jongeren in een andere wereld leven 

Dan kan Readification jullie werelden verbinden 

De wereld van Assassin’s Creed zal de verhalen geven 

Om leerlingen op weg te helpen leesplezier te vinden 

  

C’est tout, ik hoop en denk dat jullie nu bij dezen 

Genoeg adviezen hebben om de jeugd te ontontlezen 

 

 

Theo Danes 

 

 

PS: een aantal bonusversjes: 

 

 

MAKKIE 

 

Mijn geest is best een lenige  

Dus multitasken maakt me heus niet moe 

Zolang het maar het enige  

Is wat ik doe 

 

 

MAKKIE II 

 

Goed lezen leer je 1, 2, 3  

En digitaal op school of thuis 

Met de applicatie App, noot, muis 

 

Maar heb je last van dyslexie  

Dan leer je lezen virtuoos 

Met de applicatie Mapp, nuit, oos 

 

 

 



ONTLEZING 

 

‘Kom je in mijn flat niksen? 

Gaan we lekker netflixen’ 

‘Een Nederlandse serie graag 

Ik ben een beetje moe vandaag 

Die ondertiteling is dan in wezen 

Te veel lezen’ 

 

 

 

SPECIAAL ONDERWIJS (uit de bundel Personal Best) 

 

Heus, ik was bijzonder slim 

Maar bedroevend slecht in gym 

Op advies van mijn decaan 

Heb ik nasium gedaan 

 

 

Theo Danes 

 

 

 



SPECIAAL ONDERWIJS 

 

 

 

 

 

 

 


