
	● Leerlingen van De Wittenberg

EDE. Gisteren kreeg een jonge 
dame van 16 jaar op de Lunterse-
weg een ernstig ongeval. Er moest 
een ambulance en politie ter 
plaatse komen. Uit het onderzoek 
van de politie blijkt dat het komt 
door het gebruik van sociale 
media.   

De toedracht van het ongeluk is 
deels bekend. Ooggetuigen hebben 
aangegeven dat de jonge dame haar 
telefoon gebruikte tijdens het fiet-
sen. Daardoor had ze geen zicht op 
het verkeer. De automobilist kon 
haar niet meer ontwijken. Daardoor 

raakte de man in shock. De jonge 
dame werd afgevoerd met de ambu-
lance naar het ziekenhuis. Daar werd 
ze direct opgenomen op het IC.   

Er is een toename van ongeluk-
ken die verband houden met het ge-

bruikt van een mobiele telefoon. Uit 
onderzoek blijkt dat veel meer jonge-
ren in het verkeer met hun mobiele 
telefoon bezig zijn. Hierdoor zijn er 
tientallen doden en honderden ge-
wonden.

Ernstig ongeluk te Ede
Slachtoffer gebruikte telefoon

	● Leerlingen van de Prins Maurits

MIDDELHARNIS. Als we het 
hebben over de socialiteit van 
nu, zien we grote verschillen 
met vroeger. Er zijn nu veel meer 
mogelijkheden om je te vermaken 
met je mobiel. Er zijn veel meer 
apps beschikbaar dan vroeger, 
waardoor we langer met onze mo-
biel mee bezig zijn en de scherm-
tijd op blijft lopen. Er zitten voor- 
en nadelen aan het mediagebruik 
van nu. 

De voordelen zijn dat we elkaar 
beter kunnen bereiken, dat er min-
der verveling is door alles wat je op je 

mobiel kunt doen, er is sneller con-
tact met familie of vrienden, online 
shoppen is mogelijk, als we iets niet 
weten hebben we google.

We gaan minder snel naar buiten, 
het gebruik van de mobiel is versla-

vend met depressiviteit als gevolg, 
we houden minder tijd over voor an-
dere dingen. slechter voor je ogen en 
hersenen, het zorgt voor slaaptekort.

Elk voordeel heeft zijn nadeel. 
Juist in deze tijd.

De socialiteit van nu?
Prins Maurits Scholengemeenschap
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	● Leerlingen van de Willem 
Farelschool

HOEVELAKEN. Cyberpesten komt 
steeds vaker voor. Wat is er tegen 
te doen? Basisschoolleerlingen in 
Hoevelaken weten het wel. „Ik heb 
het zelf meegemaakt.”  

Dat volwassenen inschakelen de 
beste optie is, weet Lisanne (11) uit 
ervaring. „Ik zat in een groepsapp, 
maar ik werd uitgescholden. Daar-
om ben ik eruit gegaan en heb ik het 
tegen mijn vader en de meester ge-
zegd. Toen is het gelukkig opgelost.”

Marije (11) vindt dat een goede 
aanpak. „De juf of meester kan je al-

tijd wel helpen. Ik vind cyberpesten 
echt laf. Het moet gestopt worden.”

Boaz (11) is het daarmee eens. „Als 
het bij mij zou gebeuren, zou ik het 
tegen mijn ouders zeggen en de pes-
ter blokkeren en verwijderen.”

Helpt dat niet, maak dan een 
nieuw account aan, adviseert Janice 
(12). „Ga meteen naar je ouders, ook 
als het net begonnen is. Cyberpesten 
is dom, begin er niet aan. De ander 
wordt er niet vrolijk van.”

„Ga naar juf bij cyberpesten”
Kinderen tegen digitaal getreiter

APELDOORN. Een spannende 
dag voor de finalisten van de 
mediawijsheid challenge. Een 
aantal maanden geleden stre-
den ze om een finaleplek.

En nu is het eindelijk zover. De 

leerlingen van drie scholen zijn 
vanochtend naar het RD gegaan. 
Op het RD begonnen ze de dag met 
een rondleiding. Welke klas neemt 
de wisselbeker mee? Dat is de gro-
te vraag die aan het einde van de 
dag beantwoordt zal worden.

Mediawijsheid challenge succes

APELDOORN. Het is zover! 
Vandaag ging de Wittenberg-
school naar de finaledag van de 
mediawijsheid.

Er kwamen ook nog twee ande-
re groepen. Meneer de Bruijn legte 

de leerlingen uit hoe het werkt bij 
het RD. Ook kregen we een inter-
vieuw te horen over het sociale 
media. Tijdens de rondleiding 
kregen we iets te horen over de 
newsroom. Daar kan je veel zien 
over hoe de krant gemaakt word.

Finale mediawijsheid

APELDOORN. De beste klassen 
zijn gekomen voor de media-
wijsheid challenge, springen in 
de bus om de finale te spelen.

Na een paar uur worden ze 
hartelijk ontvangen door het per-

soneel van de RD redactie. De op-
gewonden kinderen strijden voor 
de punten. Ze beginnen met een 
journaal. Na een heerlijke lunch 
begonnen ze actief aan de kahoot 
quiz. Ze gingen uit hun dak omdat 
ze één punt hadden.

De finale van de Mediawijsheid
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