
 
Maak je eigen Tik Tak aflevering. 

Zelf de hoofdrol spelen in een aflevering van Tik Tak? 

Dat kan! Upload één of meerdere video’s en Ketnet maakt een unieke aflevering van 

Tik Tak waarin jij de hoofdrol speelt. 

https://mijntiktak.be 

Ben je er klaar voor? 

 
 
 

www.medianest.be/afspraken 
 

Screentje Dealtje 
Afsprakenspel voor ouders en kinderen 

Ik ga naar bed en ik neem mee... mijn gsm, duh! Of niet? Waar en wanneer 
mag jouw smartphone aan je lijf plakken? Wie moet er betalen als de tablet 

het begeeft? Geef je mening, laat daarna de rest van je gezin aan het 
woord en close the deal! 

 

 
 
 

https://mijntiktak.be/
http://www.medianest.be/afspraken


Voorkom dure in-app aankopen 

Zo’n 98 procent van de apps in Google Play zijn gratis te downloaden, maar vereisen voor 
bepaalde functies dat je echt geld uitgeeft. Als je niet uitkijkt kunnen de kosten behoorlijk 
oplopen: voor je het weet koopt je kind opeens voor honderden euro’s aan items in Fortnite. Met 
deze stappen voorkom je dat: 

1. Open de Google Play Store-app, tik op de drie streepjes linksboven en ga naar 

‘Instellingen’; 

2. Selecteer ‘Ouderlijk toezicht’; 

3. Schakel ouderlijk toezicht in, en kies een pincode. Bepaal vervolgens welke 

leeftijdscategorie games je kinderen wel of niet zonder pincode mogen downloaden; 

4. Ga terug naar het vorige menu, en selecteer ‘Verificatie vereisen voor alle aankopen. 

Zet dit op ‘Voor alle Play-aankopen op dit apparaat’. Zorg vervolgens dat je kinderen 

niet je Google-wachtwoord kennen, en dan kunnen ze niks kopen zonder dat 

wachtwoord. 

 

De gratis Ketnet Junior-app voor tablet en smartphone heeft een aantal handige toepassingen om het 

online kijkgemak van jouw junior te verhogen! 

Stel een timer in 

Omdat het belangrijk is dat er duidelijke afspraken nodig zijn over tablet- en smartphonegebruik, kan 

je een timer instellen om te bepalen hoe lang de app gebruikt mag worden! 

https://www.androidplanet.nl/spotlight/google-play-store/


 

 

Een app speciaal voor 
kinderen. 
Met YouTube Kids bieden we kinderen een veilige plek waar ze eenvoudig en op een 

leuke manier zelfstandig YouTube kunnen verkennen, en waar ouders en verzorgers 

makkelijker een oogje in het zeil kunnen houden terwijl de kinderen nieuwe, boeiende 

interesses ontwikkelen. 

● 01Door ouders goedgekeurd + Collecties 
● 02Op leeftijd afgestemde content 
● 03Timer 
● 04Blokkeren 

 

 

Educatieve apps op https://kleutersdigitaal.nl/apps/ 

 

 

https://www.youtube.com/kids/#
https://www.youtube.com/kids/#
https://www.youtube.com/kids/#
https://www.youtube.com/kids/#
https://www.youtube.com/kids/#
https://www.youtube.com/kids/#
https://www.youtube.com/kids/#
https://www.youtube.com/kids/#
https://kleutersdigitaal.nl/apps/


Scratch Jr. 

ScratchJr is een Scratch-versie waarmee jongere kinderen (5-7 jaar) 
hun eigen interactieve verhalen en spelletjes kunnen maken. Door dit 
te doen leren ze problemen op te lossen, projecten te ontwerpen en 
zijn ze creatief bezig op de computer. 

 

ScratchJr maakt gebruik van dezelfde concepten als Scratch om kinderen te leren 

programmeren; je programmeert door blokken met commando’s aan elkaar te 

klikken. Kinderen leren daardoor te denken als programmeur, zonder zich bezig te 

houden met de programmeertaal en de bijbehorende syntax. 

Scratch is een programmeertaal en -omgeving waarmee kinderen vanaf 8 jaar op 

een eenvoudige manier kunnen leren programmeren. Voor kinderen jonger dan 8 

jaar is Scratch minder geschikt, aangezien de commando’s op de blokken tekstueel 

zijn. Je moet dus kunnen goed kunnen lezen. Daarnaast bevat Scratch veel 

commando’s en mogelijkheden (waaronder het positioneren van objecten middels 

een xy-as met bijbehorende coördinaten) die voor jonge kinderen te complex zijn. En 

daar hebben de makers van ScratchJr goed rekening mee gehouden. 

https://itunes.apple.com/us/app/scratchjr/id895485086?ls=1&mt=8


Maak samen een stop-motion filmpje* 
 
*Een stop-motion filmpje is een filmpje dat bestaat uit allemaal achter elkaar geplaatste 
foto’s.  
 
Budget: € 0 
Moeilijkheid: Gemakkelijk 
Duur: Up to you! Je kan zelf kiezen hoelang dit duurt, maar reken minstens een halfuur. 
 
Ingrediënten  

● Tablet of smartphone 
● Statief voor je tablet of smartphone (kan je ook zelf maken) 
● Een app als iStopMotion (iOS) of Stop Motion Studio (Android) 
● Een tof decor: attributen (bomen, auto, …), een leuke achtergrond, ... 
● Het lievelingsfiguurtje van je kind (bv. een speelgoedmannetje) 

 
Bereiding 

1. Bedenk samen met je kind een kort en simpel verhaaltje. Inspiratie nodig? Laat een              
dino in beeld huppelen en luid brullen of laat een mannetje uitglijden op een              
banaan. 

2. Zet je decor en figuurtje klaar voor de eerste foto. 
3. Zet de tablet of smartphone vast op een vaste plaats en check of je de hele scène in                  

beeld ziet. 
4. Open de app en verdeel de taken: één persoon kan foto's nemen terwijl de ander               

het figuurtje verplaatst. 
5. Trek je eerste foto en verplaats nadien het figuurtje een heel klein beetje. Hoe              

kleiner het verschil met de vorige foto, hoe beter het resultaat. 
6. Trek opnieuw een foto en verzet het figuurtje opnieuw. 
7. Blijf dit doen tot jullie het volledige verhaal verteld hebben. 
8. Ga nu in de app op zoek naar het microfoontje en voeg eventueel stemmen of               

achtergrondgeluidjes toe. 
9. Speel jullie filmpje af en pas het aan tot jullie tevreden zijn. 
10. En dan nu... showen aan de hele familie! 

 

   



Check je MobileDNA 

● download de app MobileDNA (Android only) 

● ga naar www.mobiledna.be en bekijk je smartphonegebruik, met onder meer 

de totale tijd dat je op je smartphone zit, het aantal keer dat je je scherm 

oplicht en een lijstje met je meestgebruikte apps 

 

http://www.mobiledna.be/

