Wijs man!
Media-

Wijs!
In deze aflevering wil Kees een mediawijsheidquiz
spelen, maar Joran is constant met zijn telefoon bezig.
Omdat Joran hem negeert, bedenkt Kees een plan om
Joran digitaal voor de gek te houden.
Nepnieuws, privacy, nare berichtjes en gezondheid
komen aan bod. Als Joran zijn (media)wijze lesje heeft
geleerd, dagen de BiebBoys de leerlingen uit:
Hoe mediawijs zijn jullie eigenlijk!?
Introductie 20 min.
-Je introduceert de les door de aflevering van de BiebBoys te bekijken.
- Bespreek het filmpje na m.b.v. de volgende vragen:
1. Wat voor nepberichten stuurde Kees naar Joran?
Wat vonden de leerlingen daarvan?
2. Welke lichamelijke klachten kreeg Joran van al dat
swipen? Hebben leerlingen ook wel eens klachten?
3. Welke sociale media gebruiken de leerlingen?
4.Hebben de leerlingen zelf wel eens nepnieuws
gezien?
Kern 40 min
MediawijsheidQuiz
-Speel met de klas de mediaquiz op het digibord.
Of laat ze dit in kleine groepjes spelen op een device
door de ppt op bijv. Google Classroom te zetten.
- Bespreek de quiz vragen na.
Stellingen
Na de quiz ga je verder met de stellingen.
De stellingen kan je klassikaal bespreken of je kiest
één van de volgende vormen:
1. Boekje open, boekje dicht.
-Laat alle leerlingen hun leesboek pakken.
-Laat de stellingen zien op het bord en lees die voor.
-Daarna zeg je: “Eens boek open”, “Oneens boek dicht”.
- Vraag enkele leerlingen waarom ze voor of juist
tegen zijn. (verdiepende vragen: zie stellingenblad)

2. Over de lijn
- Verdeel het lokaal in tweeën. Bij de ene muur hangt het
woord eens, aan de andere kant van het lokaal hangt het
woord oneens.
-Trek een lijn met bijv. Tape.
-De leerlingen lopen naar de kant waar zij het mee eens
zijn.
- Na elke stelling ga je als leerkracht met de leerlingen in
gesprek. (verdiepende vragen: zie stellingenblad)
Afsluiting 10 min.
Bespreek de les na aan de hand van de volgende vragen:
- Welk feitje uit de quiz verbaasde je het meest?
- Nu je deze les hebt gehad, is er dan ook iets wat je gaat
veranderen aan je gedrag?
Leerdoelen:
∙ De lln. zijn bewust van wat het met anderen kan doen als
ze posts liken of er hun mening over geven.
∙ De lln. zijn bewust van de fysieke klachten die kunnen
ontstaan bij veelvuldig gamen/scrollen en kijken.
∙ De lln. zijn zich ervan bewust dat niet alle berichten die
je ziet echt zijn.
Deze les sluit aan bij kerndoelen:
34, 35, 37 en de 21e eeuwse vaardigheden
Websites:
∙ https://www.weekvandemediawijsheid.nl/
∙ https://www.mediawijzer.net/
∙ https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/1142/Gezond-computeren
∙ https://jeugdjournaal.nl/artikel/2351164-feest-instagram-bestaat-10-jaar.html
∙ Aanbod Digitale Geletterdheid OBGZ

Voor wie: Groep 6 t/m 8
Duur: +- 70 min
Benodigdheden lkr: Printer, digibord.
Evt. Tape en twee A4tjes met eens en
oneens erop.
Benodigdheden lln:computer/tablet, boek

Meer weten?
www.obgz.nl/biebboysindeklas of klik hier voor ons aanbod voor scholen.

Stellingenblad
Verdiepende vragen per stelling

Stelling 1:
Een hacker zou altijd opgesloten moeten worden.
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/3381/deze-jonge-hackers-maken-internet-een-stukje-veiliger
--> Wanneer is een hacker gevaarlijk vind je?
--> Wat voor goede dingen kan een hacker doen volgens jou?
--> Zou jij een hacker willen worden?
Stelling 2:
Als ik moet kiezen tussen nooit meer WhatsApp of nooit meer mijn lievelingseten kies ik nooit meer mijn
lievelingseten.
--> Wat zou je missen als je niet meer kan Whatsappen?
--> Waarom is Whatsapp zo belangrijk voor jou?
--> Lekker eten is toch veel belangrijker dan Whatsapp?
Stelling 3:
Kijk een deel van de video.
Ik ben het met Lil Pete eens. Sterker nog, mensen mogen niet langer dan een half uur per dag op hun telefoon.
--> Waarom vind je dat?
--> Het is toch niet zo erg dat mensen veel op hun telefoon zitten, je leert er ook veel van.
--> Is Lil Pete niet gewoon een beetje ouderwets?
--> Wat vind jij er slecht aan dat mensen veel op hun telefoon zitten?
Stelling 4:
In een WhatsAppgroep kun je alles zeggen. Het komt toch minder hard aan dan wanneer je het live zegt.
--> Worden er wel eens vervelende dingen gezegd in een groepsapp? Kun je een voorbeeld geven?
--> Heb jij wel eens iets in een Whatsapp gesprek gezegd waar je later spijt van had?
--> Waardoor komt het denk je dat typen makkelijker is dan iets in het echt zeggen?
Stelling 5:
Privacy: Van mij mag alles online. Ik heb niks te verbergen.
--> Wat heb je liever niet dat anderen zomaar online over jou te weten komen?
--> Wat kan er gebeuren met informatie van jou die online staat?
Stelling 6:
Ik vind het niet erg dat mijn ouders foto’s van mij online zetten zonder het mij te vragen.
--> Wie heeft er wel eens zoiets meegemaakt?
--> Welk soort foto’s vind je niet fijn? Welke juist prima?
--> Heb je het hier wel eens over met je ouders?

Meer weten?
www.obgz.nl/biebboysindeklas of klik hier voor ons aanbod voor scholen.

