John van Haaften
Nationaal MediaCoach
John van Haaften is als
Nationaal MediaCoach
werkzaam vanuit de
Bibliotheek CultuurPuntAltena
en Bibliotheek Theek 5. Hij
heeft na zijn opleiding al snel
gekozen om zich verder te
specialiseren; eerst als Social
Media Professional, en onlangs
kon hij de opleiding tot Anti
Pest Coördinator succesvol
afsluiten met een heuse flash
mob die samen met leerlingen
werd gemaakt en gedaan.
John is een geduldige man,
een kwaliteit die door veel
collega’s wordt gewaardeerd:
“Elke keer als een collega
vraagt hoe iets werkt, wijs ik ze
erop. Natuurlijk met een
glimlach, maar ik benoem het
wel.”
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3 opleiding gaan specialiseren als
Social Media Professional en als Anti Pest
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“Een leven lang
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om mijn opgedane kennis in de praktijk te
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mediawijsheid een structurele plek krijgt in
het (basis)onderwijs en/of integreert in
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een proces en het zou eigenlijk gedurende
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www.cultuuraltena.nl
www.mediaenmaatsdchappij.nl
www.nomc.nl
www.deantipestcoordinator.nl

ontwikkeld, waarmee leerlingen leerden
omgaan met MSN en Nettiquette. Voor

hoe creatief kinderen kunnen zijn en wat

vooral uit de jongeren zelf komen.
Na contact te hebben gehad met een
basisschool in mijn werkgebied was ik
welkom om met de leerlingen van groep
7/8 aan de slag te gaan. Zonder al te veel

kan

