
 

             Houthalen, 14 januari 2022 

 

Betreft: Sensibiliseringsspel 116 000 van Child Focus: 5de leerjaar 

 

Beste ouder(s), 

 

Sociale media en het internet zijn tegenwoordig niet meer weg te denken in ons dagelijks 

leven. Dus moeten we er op een goede manier mee leren omgaan. We willen onze leerlingen 

kritisch leren omgaan met deze digitale relatievormen. Onze leerlingen van het 5de leerjaar 

zullen daarom deelnemen aan een activiteit van Child Focus.  

Uw kind zal aan deze workshop deelnemen op maandag 17/01 of dinsdag 18/01. 

 

Child Focus biedt al sinds enkele jaren een spel aan voor de derde graad van het lager 

onderwijs. Het is niet zomaar een speldoos, maar een heuse interactieve les, geanimeerd door 

een vrijwilliger van Child Focus.  

 

Het gaat om een detectivespel waarbij de kinderen, in kleine groepjes, gedurende 3 lesuren 

actief levensechte vraagstukken moeten ontwarren en raadsels moeten oplossen. Na de 

ontknoping volgt een nabespreking. De naam van het spel is ‘Dossier 116 000’, refererend naar 

het dag en nacht bereikbare gratis noodnummer 116 000. 

 

De toon van de animatie is luchtig. Het accent ligt op het spel, de discussie en de 

groepsdynamiek. Na het spel zijn de kinderen in staat om o.m. : 

• In eigen woorden te verduidelijken wat Child 

Focus doet en waarvoor je het noodnummer 

116000 kan bellen. 

• In eigen woorden uit te leggen waarom weglopen 

geen oplossing is, en dat integendeel dialoog en 

communicatie je kunnen helpen, ook als je denkt 

dat je probleem onoplosbaar is. 

• Te verwoorden wat de bedoeling is van een 

opsporingsaffiche of –bericht. 

• In eigen woorden uit te leggen wat je beter wel 

en beter niet op het internet plaatst, en een 

voorbeeld geven van een E-safety tip. 

• Een voorbeeld te geven van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. 

 

Child Focus gelooft sterk in de positieve kracht van (intergenerationele) dialoog en 

empowerment van kinderen. Het is sinds enkele jaren een strategische keuze van de 

organisatie om zich (ook) rechtstreeks tot kinderen en jongeren te richten, via dit project en 

andere initiatieven. Telkens worden zij ook bij concept en realisatie van deze initiatieven 

betrokken. 

                                                                                                                

     

   

                                                                  

                                                                                                               

 

http://www.degriffel-hh.be/


‘Dossier 116 000’ wordt omkaderd door Child Focus-vrijwilligers, die we Ambassadeurs noemen. 

Zij krijgen daartoe een intensieve vorming en worden regelmatig gecoacht.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De leerkrachten van het 5de leerjaar 

De directie 

 

 


