Werkblad Samen Sociaal Online
Tiktok: 3 personen
Glenn wil met een TikTok video laten zien dat hij op een quad heeft gereden, terwijl hij dat
eigenlijk niet mag. Op zijn quad rijdt hij rondjes op het erf van zijn oom. Hij rijdt super hard
over bulten en vol gas op de rechte stukken. Hij viel er zelfs bijna een keer af maar gelukkig
voor hem liep het goed af.
Glenn: Op de Quad van mijn oom! Scheuren als een gek!
Isolde: Glenn, wat je doet mag helemaal niet. #beldepolitie
Sarina: En ook nog vet slecht voor het milieu! Wat ben jij een sukkel!
Glenn: Schijt aan het milieu!
Sarina: WAT? Dat mee je niet. Niet alleen een sukkel maar ook nog vet dom!
Isolde: Ja, sta op tegen dit soort mensen #savetheplanet.
Glenn: Ik rij alleen maar een rondje op een quad.
Sarina: Ik zwijg je dood!
Isolde: Spreek hem aan als je hem ziet! Hij woont in WOONPLAATS en zit op SCHOOL! Leer
hem een lesje!

Instagram: 3 personen
Eef is samen met haar familie op vakantie in Frankrijk. Ze is aan de kust en maakt een
springfoto. Ze is er super blij mee en besluit de foto op haar insta te zetten. Door het springen
en de wind staat haar haar er een beetje gek op, maar dat vindt ze grappig.
Eef: 3,2,1, CHEESE. Het is heerlijk in Frankrijk! #Vakantie #springfotoszijnleuk #zonsondergang
Britt: OMG kijk jouw haar! Je lijkt wel de Eifeltoren #Parijs #misluktkapsel
Amina: HAHA ziet er niet uit! Het is tijd voor de kapper.
Eef: Het komt door de wind!
Amina: Ja, ja, wind! Zonder wind wordt het niet mooier #lelijkerd!
Britt: Oh Amina! Maar je hebt wel gelijk haha! #Beautyadviesnodig!
Eef: Onaardig!

Whatsapp groepsgesprek: 4 personen
In de groepsapp van de klas vraagt Imran wat het huiswerk is wat de juf heeft meegegeven.
Omdat hij naar de tandarts moest. Een aantal kinderen uit de klas reageren hierop met
gemene opmerkingen en uiteindelijk wordt hij door de rest genegeerd en geeft niemand
door wat het huiswerk is.
Imran: He, kan iemand doorgeven wat het huiswerk is?
Richard: Wah jo had je zelf moeten opletten.
Mo: is ie te te dom voor. Lachen met tranensmiley
Imran: Ik was naar de tandarts. Weet niet wat de juf meegegeven. Kan iemand een foto
maken?
Bilal: Tandarts? Met die rotte tanden van jou….
Richard: hahaha stinkbek bedoel je….
Bilal: stinksmiley, Kotssmiley. Lachen met tranensmiley
MO: Whahahahahahahahahahahahahahahahhahaha
Imran: kan er nog iemand een foto maken?
………
Imran: Iemand?
………

Youtube: 4 personen
Dylano is hard aan het oefenen voor de voorleeswedstrijd. Hij besluit zichzelf op te nemen en
gebruikt daar de telefoon van zijn broer voor. Het gaat nog niet zoals hij zou willen. Er zijn
namelijk nog een paar woorden waar hij over struikelt. Na een paar pogingen verwijdert hij
alle video’s en geeft hij de telefoon terug aan zijn broer. Althans, dat denkt hij. De eerste
poging blijkt toch nog op de telefoon te staan en de broer van Dylano besluit de video op
youtube te zetten.
Dusty: Me broertje faalt met voorlezen. #failvideo
Daan: Wow! Dat is slecht!
Dusty: Ja I know, loser!
Willem: Zeker geen hoogvlieger
Dylano: Ehh hallo! Dit was gewoon een oefenvideo.
Willem: Stop maar met oefenen. Heeft totaal geen zin. Verloren zaak, duimpje omlaag.
Dusty: Duimpje omlaag
Daan: Duimpje omlaag
Anoniem: Duimpje omlaag
Nog iemand: Duimpje omlaag

Snapchat: 4 personen
Aliya stuurt met snapchat een foto door van haar eerste puistje naar haar vriendinnetje Vera.
Vera maakt, ondanks dat de foto maar 2 seconde zichtbaar is, een screenshot. Ze denkt dat die
misschien nog wel eens van pas kan komen. Een tijdje later hebben Aliya en Vera ruzie en Vera
besluit de puistenfoto te delen via snapchat met klasgenoten.
Destiny: Kotssmiley
Linda: Zieksmiley
Vera: Lachende smiley
Destiny: Wat een vieze vulkaan!
Linda: KRATERKOP! Ga je gezicht wassen!
Vera: Had je maar niet zo stom moeten doen tegen mij.
Aliya: Serieus, Vera? Echt?

