Focus!
Over sociale media als de grote
aﬂeider
Focus! is ook als e-Book verkrijgbaar bij verschillende online
boekhandels.
Pubers en sociale media, het is alsof ze voor elkaar
gemaakt zijn. Altijd aan, altijd contact. Dat wás al een tijdje zo,
maar de smartphone heeft het twitteren en facebooken alleen
maar erger gemaakt. Geen moment meer oﬄine, geen
moment meer rust. Hoe leg je aan je kind uit dat ‘nu even
niet’ ook belangrijk is? Heeft het überhaupt nog zin om het te
proberen? Ja! Je wilt immers toch voorkomen dat het
schoolwerk gaat lijden onder al die aﬂeiding, met mogelijk
zittenblijven tot gevolg. Maar hoe moet dat dan?
Dit boek behandelt een actueel probleem dat steeds
nijpender lijkt te worden, getuige het toenemend aantal
vragen hierover op ouderavonden, forums en websites. Regels
stellen werkt niet. Zeggen dat je kind zich anders moet
gedragen ook niet. Je moet het slimmer doen! Namelijk door
een gesprek op gang te brengen. Dat kan, mits je de juiste
vragen stelt. Zó leer je je kind focussen.
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Justine Pardoen is hoofdredacteur van Ouders Online en
Mediaopvoeding.nl. Ze is gespecialiseerd in kinderen en
media.
Eindelijk! Dé handleiding om met elkaar in gesprek te raken
over sociale media. Verplichte kost voor elke ouder.
(Marina van der Wal, schrijfster van 'Het enige echte eerlijke
puberopvoedboek')
Dit is een handzaam en bedachtzaam boek. Niet alleen voor
ouders die kampen met een al te fervent internetgebruik van
hun tieners. Maar voor ons allemaal!
(Patti Valkenburg - Hoogleraar Jeugd en Media, Universiteit
van Amsterdam)
“...een handreiking voor ouders over hoe ze met hun kinderen
en sociale media om moeten gaan” NBD Biblion
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NTR Academie
Bekijk hier de uitzending van de NTR Academie
Focus! in de media:
Telegraaf Metro RTL Nieuws NOG Nationale Onderwijs Gids
Reformatorisch Dagblad Netkwesties
alleskanaltijdbeter.blogspot.nl Bekijk hier de uitzending van
EenVandaag, 30 nov. j.l. Afgeleid door Facebook door Marieke
Monden in Parool, 11 dec j.l Focus: omgaan met infobesitas op
blog.youngworks.nl Justine Pardoen bij Koﬃetijd op 7 februari
Boekbespreking Focus in Vives, feb. 2013 4 sterren! door Aleid
Truijens, De Volkskrant, 6 april j.l. Reformatorisch Dagblad,
11-6-14
Wil je een gratis hoofstuk lezen van Focus! als e-boek?
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