
Social media
Kinderen lijken zelfstandig hun weg te 
vinden in de virtuele wereld. Meestal 
gebruiken ze van jongs af aan verschil-
lende sociale media. Toch is goede 
begeleiding van ouders en opvoeders 
van groot belang. Dit boek geeft op 
een creatieve en heldere manier uitleg 
over het gebruik van social media door 
het kind. Ouders/opvoeders kunnen 
het kind hierin bijstaan, maar nog 
belangrijker is dat ze een goede 
gesprekspartner zijn bij het praten over 
social media. Uitgangspunt in het boek 
is dat social media een verrijking zijn 
om te communiceren met anderen, op 
een leuke en leerzame wijze. Een aan-
tal social media-platforms wordt gede-
tailleerd beschreven: Hyves, Facebook, 
Twitter, Chatten, YouTube, Instagram en 
 Foursquare. Er is een hoofdstuk gewijd 
aan gamen en hoe je hier het best mee 
om kunt gaan; wat de gevaren en ver-
leidingen zijn. Hoewel het boek met 
name gericht is op de positieve kanten 
van social media, is er ook ruimte voor 
cyberpesten, hacking, phishing en 
loverboys.

Soci@l kids. Je kind op social 
media
Marlies Slegers
Schiedam: Scriptum, 2012, 223 pp.
ISBN 978 90 5594 877 2
€ 16,95
★ ★ ★ ★ ★

Agressie en boosheid
Dat boosheid en agressie bij kinderen 
omgezet kunnen worden in positief 
pedagogisch gebruik, is bij velen onbe-
kend. Dit boek bevat een bundeling van 
voordrachten waarbij boosheid en/of 
agressie het onderwerp is. Er is aan-
dacht voor de ontwikkeling van agressie, 
voor pathologische agressie en boosheid 
en voor problematisch agressief gedrag. 
Een apart hoofdstuk gaat over Marok-
kaanse jongeren en opvallend delinquent 
gedrag. Aan de hand van groepsdyna-
mische processen wordt verklaard 
waarom Marokkaanse jongeren dit 
gedrag vertonen. Ook is er ruimte voor 
het bespreken van cyberpesten: er is een 
samenhang met traditioneel pesten, 
maar er zijn er ook belangrijke verschil-
len vanwege het anonieme karakter van 
het cyberpesten. Bijzonder aan het boek 
is de afsluiting, waarin er aandacht is 
voor een positief-pedagogische benade-
ring van boosheid. Dit houdt in dat er 
altijd gezamenlijk gekeken moet worden 
naar de verhalen en ervaringen die ach-
ter de boosheid schuilgaan. Pas dan kan 
er constructief gewerkt worden aan de 
behandeling ervan.

Boos! Over agressie, 
opvoeding en ontwikkeling
Willem Koops, Bas Levering & Micha 
de Winter (red.) 
Amsterdam: SWP, 2012, 144 pp. 
ISBN 978 90 8850 292 7
€ 16,90
★ ★ ★ ★ 

Taalontwikkeling
Speel je wijs is ontstaan uit de praktijk, 
waar gezocht werd naar een creatieve 
manier van werken met taal en sociale 
vaardigheden bij kinderen. Drama 
bleek een zeer geschikt instrument te 
zijn. Dit praktische boek bestaat uit drie 
delen. In het eerste deel wordt de bete-
kenis van theater, drama en spel 
besproken. Daarbij komen ook monde-
linge taalontwikkeling, effectief woor-
denschatonderwijs en de combinatie 
met drama aan de orde. Duidelijk 
wordt dat drama een verrijking is van 
het onderwijs. In het tweede deel 
komen er vijftig dramatische werk- en 
spelvormen aan bod. Vanaf het script 
tot en met het regisseren, repeteren en 
de uiteindelijke voorstelling zijn er werk-
beschrijvingen en opdrachtvoorbeel-
den. In het laatste deel zijn er voor alle 
groepen gedetailleerde lesbeschrijvin-
gen.
De bijbehorende site www.speeljewijs.
vangorcum.nl bevat kaartjes met 
beschrijvingen, spelopdrachten, rolom-
schrijvingen en afbeeldingen. 

Speel je wijs. Theater, drama 
en spel voor taalontwikkeling 
op de basisschool. 
Irma Smegen 
Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2012, 
250 pp.
ISBN 978 90 232 5008 1
€ 39,95
★ ★ ★ ★ ★
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