De televisie in de woonkamer. De tablet op de keukentafel. Je gsm in je broekzak. Nee, je kan er niet meer omheen: media zijn werkelijk
overal! En dus ook in de buurt van je kind. Welke media gebruikt je kind en hoe? Deze vraag boeit ons en daarom doen wij - Mediaraven,
Universiteit Gent en het Kenniscentrum Mediawijsheid in Vlaanderen - een onderzoek: het Apestaartjaren onderzoek.
Al van gehoord? Of misschien niet?
Het onderzoek gebeurt door middel van een vragenlijst en gesprekjes in de klas. We stellen vragen naar mediabezit, frequentie en
plaats en reden van gebruik. In de bevraging van dit jaar wordt er ook extra aandacht besteed aan cyberpesten en haatspraak.
Waarom doen we dit?
Om voor kinderen en hun begeleiders een veilige en betere mediaomgeving te creëren via juiste informatie, maatregelen en
beleidsaanbevelingen.
Weet dat!
We de antwoorden van je kind vertrouwelijk behandelen. De deelname van je kind aan dit onderzoek volledig anoniem is en we de
antwoorden op geen enkele manier delen met anderen.
Maar voor we van start gaan …
Hebben we je toestemming nodig! Dit kan je doen door de strook onderaan de brief in te vullen en terug te bezorgen aan de
klasleerkracht. Indien we geen antwoord krijgen op deze brief, geef je GEEN toestemming om je kind deel te laten nemen.
Indien je vragen hebt over het onderzoek, kan je altijd terecht bij ons per mail: hadewijch.vanwynsberghe@mediawijs.be
Met vriendelijke groeten,
namens het Apestaartjaren-team,
Hadewijch Vanwynsberghe (Onderzoekscoördinator Mediawijs, www.mediawijs.be)

Hierbij geef ik, ______________________________________________________________________________________________

(naam ouder/voogd),

te kennen dat mijn zoon/dochter __________________________________________________________________________

(naam kind)

uit school ___________________________________________________________________________________________________ (naam school)
toestemming heeft om deel te nemen aan:
Vragenlijst van het Apestaartjarenonderzoek
Klasgesprekje van het Apestaartjarenonderzoek

*In geval van gedeelde voogdij, volstaat de weigering van één ouder om het kind niet te laten deelnemen. We vragen de voogd die de brief ontvangt om in geval van gedeelde
voogdij de andere partijen te informeren over de studie en over de mogelijkheid om deelname te weigeren door de school te verwittigen.

