
Telefoon gebruik ALO kamp 2019 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Afgelopen jaar werd de leiding naar verrast door het vele telefoongebruik van de kinderen tijdens 
kamp. Erger was vaak de reactie van de kids, als deze werden aangesproken op dit gebruik. Als 
leiding komen we ook niet uit een ei en snappen we best dat telefoons een veel groter onderdeel 
vormen van het leven en deze helemaal uitbannen tijdens kamp een droom is, maar er zijn grenzen. 
Als voorbeeld noem ik kids die hele series van Netflix probeerden te kijken tijdens speelmomenten, 
of bijna een toeval kregen als ze merkten hun telefoon te zijn vergeten, terwijl we al op weg waren 
naar een bos. Wij zijn van mening dat de kamp week lekker met buiten en met elkaar moet worden 
doorgebracht en niet achter een klein schermpje in een hoekje van de zaal. 
 
Wij gaan als leiding daarom strenger optreden tegen telefoongebruik. De kinderen zullen 
geïnformeerd worden dat we de telefoons niet willen zien! Niet tijdens spellen, niet tijdens het eten, 
gewoon niet! We zullen als leiding aangeven wanneer ze even op de telefoon kunnen. Zien wij toch 
een telefoon op momenten dat dit niet mag, nemen wij deze in. De eerste keer zal de telefoon de 
volgende dag geretourneerd worden, maar bij herhaling pas einde kamp. Tevens wil ik nog een keer 
benadrukken dat het meenemen van een telefoon op eigen risico is, ook als leiding de telefoon 
inneemt! Vorig jaar weer genoeg voorbeelden gehad van gevallen en kapotte telefoons. 
 
Als ouders kunt u ons ook helpen met bovenstaande. 

• Bespreek bovenstaande met uw kind. 

• Benadruk dat kamp is om lekker buiten te zijn en niet achter een scherm te hangen. 

• Probeer zelf niet constant uw kinderen te appen hoe het gaat (ik weet dat er ouders zijn die 

dit doen 😉). 
 
Bovenstaande klinkt erg streng, maar is in de ogen van de leiding nodig. Wij willen er gewoon met 
alle kids een ongelofelijk gezellige week van maken en dat gaat niet als we ze constant achter de 
mobiel vandaan moeten sleuren. Dus kaart het aan bij de kids! 
 
Alvast bedankt en tot 20 juli! 
 
Chris 


