
Veel kinderen kijken dagelijks 

televisie, spelen computer-

spelletjes, hebben contact via 

MSN en zoeken regelmatig 

naar informatie op het internet. 

Deze media zijn niet meer 

weg te denken uit de huidige 

maatschappij. Het is wel 

belangrijk uw kind te leren 

hiermee om te gaan. 

Media

Kinderen van 4-12 jaar

Algemene informatie,
adres en 
telefoonnummer

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dé plek in de  

gemeente Beemster waar u als ouders/verzorgers 

terecht kunt voor advies, begeleiding en hulp bij 

de opvoeding en verzorging van uw kind, vanaf het 

moment van zwangerschap tot uw kind volwassen is. 

Als u naar aanleiding van deze folder vragen heeft en/of uw zorgen wilt bespreken 

met een deskundige, kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

• U kunt telefonisch contact opnemen  

• U kunt langs komen bij het inloopspreekuur

• Als u uw zorgen wilt bespreken met een pedagogisch adviseur kunt u een   

 afspraak maken bij het opvoedspreekuur. 

• Online advies van een pedagoog kan ook via www.opvoedwegwijzer.nl 

 en www.positiefopvoeden.nl

Adres  •  Telefoon  •  Email  •  Internet
Centrum voor Jeugd en Gezin 

Wijkcentrum Middelwijck

Prinses Beatrixpark 54

1462 JN Middenbeemster

t 0299 - 457096

e jgz@ggdzw.nl

i www.cjgbeemster.nl 

Telefonische bereikbaarheid 
Voor alle vragen over de doelgroep 0-19 jaar is het Centrum voor Jeugd en Gezin 

bereikbaar van 8.30 uur - 16.30 uur op het nummer 0299 - 457096.

Inloopspreekuur 
Iedere maandagmiddag van 13.00 - 14.00 uur in het Centrum voor Jeugd en Gezin 

in Middenbeemster. 

Opvoedspreekuren 
Het opvoedspreekuur vindt plaats op de 2e en 4e dinsdag van de maand van 

13.00 - 15.00 uur. Hiervoor dient vooraf een afspraak gemaakt te worden. 

Dit kan via het nummer 0299 - 457096.

Gemeente Beemster
In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken jeugdgezondheidszorg, huisartsen, diëtisten, 
maatschappelijk werk, MEE, het onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang, jongerenwerk en de 
gemeente Beemster samen

Websites

www.opvoedwegwijzer.nl
www.positiefopvoeden.nl
www.cjgbeemster.nl



Televisie
Bepaal samen met uw kind 
welke programma’s het mag 
kijken en hoelang. Belangrijk 
is dat u als ouder weet wat uw 
kind allemaal ziet. Kinderen 
vinden het vaak heel leuk als 
ouders meekijken, dat biedt u 
tegelijkertijd de gelegenheid 
om met uw kind over een 
programma te praten. 

Computerspelletjes
Kinderen kunnen veel leren van computerspelletjes. Er zijn gerichte 
educatieve spelletjes voor taal en rekenen maar ook door andere computer-
spelletjes kunnen kinderen hun concentratievermogen, behendigheid en 
inzicht in complexe situaties ontwikkelen. 

Er bestaan veel spelletjes waar geweld in voorkomt. Let daarom bij 
aanschaf en gebruik op de leeftijdsticker zodat u een indruk hebt of het 
spelletje geschikt is voor uw kind. 

MSN en contacten op internet
In de bovenbouw van de basisschool beginnen veel kinderen met MSN’en. 
Via dit computerprogramma hebben kinderen contact met anderen. Maak 
hierover goede afspraken met uw kind. 

Spelregels kunnen zijn:
• MSN niet met mensen die je niet persoonlijk kent (mensen kunnen zich 

op internet anders voordoen dan ze zijn).
• Geef geen persoonsgegevens zoals wachtwoorden en adresgegevens 

aan anderen.
• Gedraag je netjes: niet pesten en schelden via internet.
• Als je nare of rare mails krijgt, vertel je dit aan papa of mama.

Zoeken op internet
Bij het zoeken op internet kunnen kinderen terecht komen bij ongewenste 
informatie.
• U kunt een kindvriendelijk zoeksysteem gebruiken of een filtersysteem 

installeren om bepaalde sites te weren. Maar ook dan kunnen kinderen 
nog in aanraking komen met ongewenste sites. Toezicht blijft daarom 
belangrijk.

• Zet de computer op een plek waar u er zicht op heeft, bijvoorbeeld in 
de huiskamer.

• Praat met uw kind over ongewenste sites en wat uw kind moet doen 
als het op deze sites terecht komt. 

Niet meer dan 2 uur media per dag
• Maak afspraken met uw kind over hoe lang uw kind televisie mag kijken 

en achter de computer mag zitten. Naast het gebruik van de computer 
voor school, is maximaal 2 uur per dag een goed uitgangspunt.

• Stel duidelijk regels en grenzen. Bespreek deze met uw kind en houdt 
u aan deze regels.

• Stimuleer uw kind om naast de televisie en computer ook andere dingen 
te doen. Ouders hebben hierin ook een voorbeeldfunctie: beperk zelf 
ook, indien nodig, het mediagebruik en onderneem geregeld andere 
activiteiten met uw kind. 

Tot slot
Wilt u meer weten over dit 
of een ander onderwerp 
rond opvoeden of wilt u een 
persoonlijk gesprek of een 
advies: neem dan contact op 
met het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (zie achterzijde). 


