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Loes van der Pol  

Nationaal MediaCoach bij:  

Basisschool de Bolderik,  

‘Wees niet bang voor nieuwe dingen!’  

 

Loes van der Pol is als leerkracht werkzaam bij basisschool de 

Bolderik, een katholieke basisschool. Op de sympathieke website 

staat geschreven wat de missie van de school is: “We onderscheiden 

pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons 

werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben 

voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede 

relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke noties zijn: betrokkenheid, zelfstandigheid, 

overdragen van kennis en vaardigheden, orde en structuur, autonomie van leerlingen, werken vanuit 

verschillen én overeenkomsten, inspireren en enthousiasme en plezier.” Loes is verantwoordelijk voor 

het inpassen van mediawijsheid in de schoolmissie.  

1. Wat is jouw drijfveer om de mediawijsheid van jouw doelgroepen te verbeteren? 

“Ik vind het belangrijk dat leerlingen op jonge leeftijd al de gevaren en (vooral ook) mogelijkheden van 

media leren en ook leren omgaan met media. Media is overal en leerlingen gebruiken dit. Hoe ze hier 

mee om moeten gaan weten ze vaak nog niet goed. Hier wil ik hen in helpen.”  

2. Wat vind je het allerleukste aan jouw doelgroep? Kun je een bijzondere praktijksituatie beschrijven?  

“Leerlingen ontwikkelen zich snel op het gebied van mediawijsheid. Ze kennen de nieuwste dingen en 

leren zichzelf hier snel mee omgaan. Ook als je nieuwe dingen aan leerlingen uitlegt, pakken zij dit erg 

snel op.”  

3. Hoe heb of wil je jouw nieuwe kennis op jouw werkplek kunnen realiseren? Wat zijn jouw idealen 

hierin?  

“Ik heb samen met de andere MediaCoach bij ons op school een plan voor mediawijsheid opgesteld. 

Daarnaast gaan we verschillende lessen over mediawijsheid invoeren, bijvoorbeeld door het Nationaal 

Media Paspoort aan te bieden.”  

5. Wat is jouw belangrijkste advies aan collega’s om hen enthousiast te maken voor jouw nieuwe 

mediawijsheid vak als Nationaal MediaCoach?  

“Wees niet bang voor nieuwe dingen. Probeer uit en kijk wat er bij je past. Zorg dat je kinderen zelf op 

een veilige manier laat ontdekken, want hier leren zij vaak het meest van.”   

 

www.bsdebolderik.nl / www.nationaalmediapaspoort.nl / www.nomc.nl  

http://www.mediacoachinbeeld.nl/
http://www.bsdebolderik.nl/
http://www.nationaalmediapaspoort.nl/
http://www.nomc.nl/
http://www.nomc.nl

