
MSN-en met leerlingen, kan dat wel of kan dat niet? 

 

‘Heb je msn?’ Deze vraag kun je in de bovenbouw verwachten. Het is iets wat 
kinderen heel er bezig houdt. Maar waar doe je als leerkracht goed aan? 
Voor de kinderen kan het heel handig zijn, als ze er even niet uitkomen met hun 
huiswerk dan kunnen ze het direct vragen en als ze een verhaal hebben waar ze 
op school niet over durven te praten, zoals gepest worden, dan kunnen ze dat op 
msn veel makkelijker kwijt. Kinderen zullen het daarnaast ook erg gezellig en 
stoer vinden als je als leerkracht met ze gaat msn-en, maar er zijn natuurlijk 
grenzen. Dus gezellig een praatje maken moet kunnen, maar wanneer ga jij als 
leerkracht te ver? 
 

Taalgebruik 

Jij als leerkracht hebt een voorbeeldfunctie, dus houd je taal netjes. Zorg ook 

dat de kinderen waar je mee msnt zich daaraan houden. Dus geen scheldwoorden.  

 

Privé  

Je moet je privé heel goed gescheiden houden. Ga niet teveel vertellen over je 

privé leven, de kinderen zullen het erg interessant vinden als je als leerkracht 

veel vertelt, maar het gaat de kinderen weinig aan. En hoe meer je vertelt, hoe 

meer ze je zullen zien als een vriend of vriendin en niet meer als de leerkracht. 

Beperk de gesprekken zoveel mogelijk op schoolgebied, mochten er andere 

onderwerpen aanbod komen, bepaal dan zelf of het wel of niet kan. Vind je het 

niet kunnen, kap het dan ook af. 

 

Meepraten  

Een ander punt is het risico dat je met kinderen mee gaat praten. Kinderen 

zullen op msn veel sneller informatie toevertrouwen die ze anders minder snel 

zouden geven. Ze zullen makkelijker praten over problemen die zich voordoen of 

irritaties rond andere kinderen in de klas. Pas daarmee op, want voor je het weet 

geef je kinderen het gevoel dat je partij kiest. Natuurlijk mogen ze je 

vertrouwelijke informatie geven, maar zorg ervoor dat het geen roddelen wordt.   

Zorg ervoor dat je je houding als leerkracht voor ogen hebt, dat je beseft 

wanneer je achter de computer zit, je nog steeds leerkracht bent en je dus 

daarnaar hebt te gedragen.  

 

Seksueel getinte teksten 

Deze teksten of boodschappen zijn natuurlijk verboden.  

 

 

 



Je bent wie je bent 

Ga je niet anders voordoen dan op school. De kinderen weten hoe je op school 

bent, dus zo heb je je thuis ook te gedragen. Sommige denken dat als je je 

leuker voordoet, de kinderen je ook aardiger vinden, maar dat is nergens voor 

nodig, de kinderen vinden je sowieso wel aardig.  

 

De ouders 

Waar je natuurlijk ook rekening mee moet houden, zijn de ouders. Hoe vinden zij 

het dat je als leerkracht met hun kind msnt? Maak je de keuze om te msnen met 

leerlingen, licht je de ouders dan in? Als ouders weten dat er msncontact is, 

zullen ze er soms minder moeite mee hebben dan wanneer ze het plots 

ontdekken. Houd daar dus rekening mee.   

 

Kan msn nou wel of niet? Dit is ten eerste afhankelijk van de school. Geeft de 

school er toestemming voor, vraag je dan af of je het zelf wel nodig vindt. Denk 

er wel aan, dat er goede afspraken gemaakt moeten worden, dat de ouders 

eventueel ingelicht worden en dat je zelf als leerkracht weet waar de grens ligt. 

Je bent en blijft de leerkracht, ook achter de computer.  
 


