
Leerlijn Mediawijsheid

Ontdekmedia.nl

Een complete leerlijn mediawijsheid voor het basisonderwijs

Foto: Lucélia Ribeiro





Mediawijsheid, (g)een vak apart

Kinderen wegwijs maken in de wereld. Dat is één van 
de belangrijkste taken waar elke school en elke leer-
kracht naar beste inzicht vorm aan geeft. Het gaat 
om kennis, vaardigheden en om de kunst van het 
goed samenleven in een steeds veranderende we-
reld. Mediawijsheid is daar een onderdeel van. Kinde-
ren krijgen met media te maken in allerlei situaties, 
binnen en buiten school. Van informatie zoeken en ge-
bruiken tot zelf digitaal iets maken. Van privégebruik 
tot delen in een online sociaal netwerk. 

De school, de leerkrachten en de ouders nemen de kinderen serieus in 
de opvoeding en dus ook in de mediaopvoeding. Gelukkig hoeven ze 
dat niet alleen te doen! Er zijn volop inspirerende tips en leerlijnen verza-
meld om dat gemakkelijk te kunnen inpassen in allerlei lessen en andere 
ontwikkelingsactiviteiten. Dit boekje geeft concrete lessuggesties om 
voor alle leeftijdsgroepen gericht te kunnen werken aan mediawijsheid. 
Met een minimum aan inspanningen voor de leerkracht en waar moge-
lijk gewoon in te bouwen in al bestaande lessen, dus laagdrempelig en 
zonder dat het extra tijd hoeft te kosten. Ontdekmedia biedt je bewust 
niet alles wat er maar is, maar juist een doeltreffende overzichtelijke keu-
ze. Een goed gesorteerd basispakket waarmee iedere leerkracht eenvou-
dig mediawijs onderwijs kan geven.
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De basis: mediacompeten-
ties
De basis van de leerlijnen in dit boekje wordt ge-
vormd door de 10 mediacompetenties die door 
Mediawijzer.net zijn ontwikkeld: 
http://www.mediawijzer.net/competentiemodel/. 
Deze mediacompetenties geven aan welke kennis 
en vaardigheden kinderen van verschillende leeftij-
den goed kunnen verwerven. Met het benoemen 
van deze competenties zijn wel de doelen inzichte-
lijk, maar nog niet de inhoud van de activiteiten. 
Wat kun je nu doen met de klas of groepjes leerlin-
gen om daar aan te werken? Daar wil dit boekje in 
voorzien. Dezelfde inhoud is ook te vinden op de 
website www.ontdekmedia.nl bij de mediacompe-
tenties.

De uitwerking: leerlijnen
Per mediacompetentie zijn er korte leerlijnen met 
concrete lessuggesties uitgewerkt voor elke leeftijds-
groep. Er zijn lesactiviteiten die een hele les kunnen 
omvatten, maar vooral ook werkvormen als onder-
deel van een les. Bij de activiteiten is steeds aange-
geven met welke werkvorm en welke mediatool de 
doelen bereikt kunnen worden. De werkvormen en 
de mediatools worden uitgelegd op de website 
www.ontdekmedia.nl. De links verwijzen je steeds 
naar de juiste plek op de website. Maak een gratis 
account aan en log in om alles te kunnen bekijken. 
Bij de activiteiten is ook aangegeven of het eenma-
lig aan de orde komt, bijvoorbeeld als onderdeel 
van een project, of dat het goed is om deze activi-
teit regelmatig te laten terugkeren als werkvorm in 
andere lessen.

Het team van Ontdekmedia wenst je veel succes en 
plezier bij het geven van mediawijs onderwijs!
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B1 Bewust zijn van de medialisering van de 
samenleving
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Welke media?

In groep 1 en 2 is er veel aandacht voor de tussendoe-
len voor ontluikende geletterdheid. Eén van die tus-
sendoelen heeft betrekking op het ervaren van boe-
ken als bron. Kinderen komen in aanraking met ver-
schillende bronnen.

 1. GESPREK OVER EIGEN ERVARINGEN IN DE 
KRING (DAGELIJKS, OF EENS PER WEEK)
Maak het gebruik van allerlei media regelmatig tot een gespreksonder-
werp in de kring.

• Wie van jullie heeft er thuis een boek gelezen, een filmpje beke-
ken, tv gekeken, een spelletje gedaan op de iPad?

• Laat kinderen vertellen wat ze leuk vinden aan de verschillende me-
dia.

2. GESPREK OVER WELKE MEDIA JE IN HUIS TEGEN-
KOMT (1X PER MAAND, OF PASSEND BIJ EEN THEMA)

• Heb je boeken in huis? Waar staan die?

• Wat is een krant? Wat is een tijdschrift?

• Waar staat de televisie? Zijn er meer televisies in huis?

• Wie mag kiezen waar je naar kijkt?

• Waar staat de computer? Mag die altijd aan?

• Mag je wel eens op de telefoon van papa of mama een spelletje 
doen?

• Hebben jullie een iPad of een andere tablet?

Maak met de kinderen een woordwolk over verschillende media, of een 
verzameling afbeeldingen van media in huis.

Groep 1-2

Doel 
Kennismaken met mediaty-
pen.

Voorbeeldtaak 
Meepraten over mediage-
bruik.
- Verschillende soorten me-
dia ervaren, zoals tv, boek, 
tablet, computer, etc.
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Meepraten over mediagebruik

De kinderen moeten op deze leeftijd een onder-
scheid tussen de verschillende media kunnen maken. 
Vervolgens moeten ze inzicht krijgen in de keuzemo-
gelijkheden: welke gebruik je waarvoor?

1. BENOEMEN VAN DE VERSCHILLEN 
(ENKELE KEREN PER JAAR, THEMALES)
Laat de kinderen de media die ze kennen benoemen. Verzamel afbeel-
dingen van allerlei media of laat de kinderen een verzameling aanleg-
gen.

Orden samen met de kinderen de verzameling:
   •	
 op de overeenkomsten (welke gebruik je vooral samen, welke 

gebruik je vooral alleen)

   •	
 op de verschillen (beeld, geluid, letters, tekeningen, foto's, interac-
tie)

2. KIEZEN: WELKE MEDIUM IS HET HANDIGST?  
(ENKELE KEREN PER JAAR, THEMALES)
Presenteer verschillende situaties waarin je een medium zou kunnen kie-
zen. Bijvoorbeeld:

   •	
 Je wilt een film zien.

   •	
 Je wilt een spannend verhaal lezen.

   •	
 Je wilt weten wat er in de stad is gebeurd vandaag.

   •	
 Je wilt weten wat voor weer het morgen wordt.

   •	
 Je wilt tafels oefenen of woordjes leren.

   •	
 Je wilt een spelletje spelen.

   •	
 Je wilt praten met oma die ver weg woont.

Bespreek met de kinderen welk medium ze gebruiken en waarom. Laat 
ze een tekening maken van een medium dat ze graag gebruiken.

Groep 3-4

Doel 
Kennismaken met mediaty-
pen.

Voorbeeldtaak 
Meepraten over mediage-
bruik.
- Kan de verschillen benoe-
men tussen verschillende 
media: tv, boek, tablet, 
computer, etc.

http://www.ontdekmedia.nl/verzameling-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/verzameling-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/verzameling-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/verzameling-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/tafels-oefenen
http://www.ontdekmedia.nl/tafels-oefenen
http://www.ontdekmedia.nl/woordjes-en-tafels-leren
http://www.ontdekmedia.nl/woordjes-en-tafels-leren
http://www.ontdekmedia.nl/tekening-maken
http://www.ontdekmedia.nl/tekening-maken
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Mediagebruik

In groep 5 en 6 maken kinderen volop gebruik van 
media. Een goed moment om erbij stil te staan welk 
medium ze waarvoor gebruiken en hoe hun mediage-
bruik eruit ziet.

1. INVENTARISEREN EIGEN MEDIAGEBRUIK (PERIODE 
VAN 1 WEEK, THEMA)
Benut een themaweek over media (bijvoorbeeld in november) om kinde-
ren hun mediagebruik eens heel precies te laten bijhouden, bijvoor-
beeld in een dagboek of op een weblog. Bespreek dagelijks en aan het 
eind van de week de resultaten.

•	
 Zijn er grote verschillen tussen de leerlingen in type medium en in 
het doel waarvoor ze het gebruiken?

•	
 Kun je hetzelfde doel bereiken met een ander medium?

2. TIPS DELEN MET ANDEREN (1X, THEMA)
Laat kinderen die graag hetzelfde medium gebruik voor een bepaald 
doel samen een verzameling tips en aanbevelingen maken over dat me-
dium. Wat kun je ermee? Hoe gebruik je het medium goed? Wie in je 
omgeving zou hier heel veel aan kunnen hebben?

Laat de kinderen een handleiding of folder met alle tips maken voor ie-
mand uit hun omgeving. Dat kan in de vorm van een poster, een verslag 
of een stripje.

3. DEEL HET HUIS (OF DE SCHOOL) SLIM IN MET MEDIA 
(1X, THEMA)
Laat kinderen hun huis slimmer indelen. Waar moeten welke mediumty-
pen het liefste staan? En waarom? 
Houd daarbij rekening met de gebruikssituatie, het gebruiksmoment, al-
leen of samen, etc. Teken een plattegrond.

Groep 5-6

Doel 
Zich bewust zijn van de rol 
van media in veel domei-
nen van het menselijk be-
staan. Het intensieve ge-
bruik en dynamische karak-
ter van nieuwe media op-
merken en  besef hebben 
van de impact daarvan op 
de leefwereld van mensen.

Voorbeeldtaak 
Meebeleven, meedenken, 
meepraten over tendensen 
en gevolgen van medialise-
ring van de samenleving. 
- Benoemen hoe media een 
rol spelen in het eigen le-
ven en hoe met media om-
gegaan wordt.

http://www.ontdekmedia.nl/verslag-schrijven
http://www.ontdekmedia.nl/verslag-schrijven
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Niks missen

Wat mis je als je niet met media bezig bent? Een tv-
programma kun je later terugkijken via Uitzending Ge-
mist. Maar wat kun je nog meer missen? En hoe erg 
is dat eigenlijk? 

1. WAT HEB JE GEMIST? (1X, THEMA)
Geef de kinderen een opdracht naar keuze en laat ze een verhaal beden-
ken, een fotoverhaal maken of een stripverhaal maken  waarin ze iemand 
vertellen wat die persoon mist.

•	
 Schrijf wat iemand mist die niet regelmatig op internet kijkt en niet 
op de sociale media zit.

•	
 Schrijf wat iemand mist die nooit een boek leest.

2. INTERVIEW MET OUDEREN (1X, THEMA)
Nodig een paar ouderen (opa's, oma's) uit in de klas en vraag ze een 
oud medium (of een afbeelding daarvan) mee te nemen waar zij veel 
mee gewerkt hebben en wat nu niet meer in gebruik is. Denk aan:

•	
 dia's en projector

•	
 8mm film

•	
 overheadprojector en sheets

•	
 cassettebandje

•	
 fax

Laat de kinderen raden en met de gasten in gesprek gaan over de me-
dia en waarvoor die gebruikt werden.

3. ONTWERP HET HUIS VAN DE TOEKOMST (1X, THEMA)
Bespreek met de kinderen hoe huizen nu ingericht zijn en op welke plaat-
sen de media zich bevinden. Waar staat de telefoon (of is er geen vaste 
telefoon meer?) Wie heeft er een tv op zijn kamer? Wie een computer of 
tablet? Bij wie staat de computer op zolder of juist in de woonkamer? En 
hoe zit dat bij opa/oma thuis?

Maak een tekening of plattegrond van het huis van de toekomst. Teken 
de plekken waar media in dat huis zich het beste kunnen bevinden.

Groep 7-8

Doel 
Een besef ontwikkelen dat 
de samenleving vraagt om 
mediavaardigheden. De 
meer evidente effecten van 
het mediagebruik op het 
menselijk bestaan kunnen 
benoemen, Zoals dat me-
dia altijd en overal aanwe-
zig zijn, dat we altijd met el-
kaar in verbinding staan, 
dat er veel informatie op 
ons afkomt, etc.

Voorbeeldtaak 
Meebeleven, meedenken, 
meepraten over tendensen 
en gevolgen van medialise-
ring van de samenleving. 
- Een eigen mening kunnen 
verwoorden over de rol van 
media in het eigen leven. 
Deze mening kunnen verge-
lijken met andere personen 
en in andere tijdperken.

http://www.ontdekmedia.nl/verhaal-schrijven/
http://www.ontdekmedia.nl/verhaal-schrijven/
http://www.ontdekmedia.nl/verhaal-schrijven/
http://www.ontdekmedia.nl/verhaal-schrijven/
http://www.ontdekmedia.nl/fotoverhaal-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/fotoverhaal-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/stripverhaal-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/stripverhaal-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/oude-media/
http://www.ontdekmedia.nl/oude-media/
http://www.ontdekmedia.nl/tekening-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/tekening-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/plattegrond-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/plattegrond-maken/


B2 Begrijpen hoe media gemaakt worden
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Tekenfilms

Voor kleuters zijn er nog geen specifieke doelstellingen me-
diawijsheid bij deze competentie. Wel is het (samen) lezen 
van een prentenboek een veelgebruikte werkvorm, die aan 
diverse doelen bijdraagt. Onder andere aan mediabewust-
zijn. Daarvoor kun je ook andere media inzetten.

1. SAMEN KIJKEN NAAR EEN TEKENFILMPJE
(1X PER WEEK)

Kinderen zien veel tekenfilmpjes. Benut die ervaring om kinderen bewus-
ter te leren kijken. Kies een geliefd filmpje en kijk er samen naar. Be-
noem daarna met de kinderen wat ze hebben gezien in een vraagge-
sprekje:

•	
 Wie is de hoofdpersoon?

•	
 Wat doet hij/zij?

•	
 Wat beleeft de hoofdpersoon in het filmpje?

•	
 Waaraan kun je zien hoe de hoofdpersoon zich voelt?

•	
 Wat vind je van het filmpje?

2. SAMEN KIJKEN NAAR EEN BEELDVERHAAL
(1X PER MAAND)

Maak zelf een verzameling afbeeldingen. Laat de kinderen de afbeeldin-
gen bekijken. Bedenk samen een verhaal bij de afbeeldingen. Plaats 
daarna de afbeeldingen in de volgorde van het verhaal op een poster, 
of een minitijdschrift.

Groep 1-2

Doel 
Een verhaal herkennen.

Voorbeeldtaak 
Mediaboodschappen analy-
seren. 
- Kunnen aangeven wie de 
hoofdpersoon van de bood-
schap is en wat deze per-
soon meemaakt.

http://www.ontdekmedia.nl/informatieve-filmpjes-zoeken
http://www.ontdekmedia.nl/informatieve-filmpjes-zoeken
http://www.ontdekmedia.nl/verzameling-maken
http://www.ontdekmedia.nl/verzameling-maken
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken
http://www.ontdekmedia.nl/minitijdschrift-maken
http://www.ontdekmedia.nl/minitijdschrift-maken
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Leren kijken

Leren kijken en beoordelen wat je ziet is een belang-
rijk doel bij mediawijsheid. Om te begrijpen hoe me-
dia worden gemaakt moet je leren zien wat er in een 
filmpje gebeurt. Dat vereist regelmatig oefenen en sa-
men bespreken.

1. FILMPJE BEKIJKEN EN BEOORDELEN 
(1X PER MAAND)
Selecteer een informatief filmpje of een reclamefilmpje. Laat de kinde-
ren een filmpje bekijken en beoordelen. Bespreek samen:

•	
 Wie is de hoofdpersoon?

•	
 Wat maakt de hoofdpersoon mee?

•	
 Wat wil de hoofdpersoon ons vertellen?

•	
 Wil hij/zij ons informeren of iets verkopen?

2. ENKELE FILMPJES BEKIJKEN (1X PER MAAND)
Selecteer enkele filmpjes (zowel informatief als reclame). Laat de kinde-
ren 2 of later 3 filmpjes direct na elkaar bekijken. Bespreek welk filmpje 
reclame is en welk filmpje informatief is. Waar kun je dat aan zien? Or-
den met de kinderen de verschillen in een woordweb.

3. LAAT KINDEREN ZELF FILMPJES VERZAMELEN 
(3X PER JAAR)
Geef kinderen de opdracht om zelf (individueel of in tweetallen) op zoek 
te gaan naar een filmpje. Laat de kinderen zelf bepalen en voorbereiden 
wat voor filmpje het volgens hen is.

Bekijk elk filmpje met de hele groep en bespreek wat voor filmpje het is. 
Ga samen na of de verschillen in het woordweb precies kloppen, of aan-
gevuld moeten worden.

4. ADVERTENTIE OF ARTIKEL? (3X PER JAAR)
Opdracht 3 is ook te doen met pagina's uit kranten en tijdschriften. Be-
oordeel dan het verschil tussen een redactioneel artikel en een adverten-
tie. Pas de kennis toe in de werkvorm het maken van een krant.

Groep 3-4

Doel 
De primaire doelstellingen 
van mediaboodschappen 
herkennen: onderscheid 
kunnen maken tussen evi-
dente commerciële en infor-
merende boodschappen.

Voorbeeldtaak 
Mediaboodschappen analy-
seren. 
- Kunnen aangeven wat de 
hoofdboodschap is, en of 
het reclame of werkelijk-
heid is.

http://www.ontdekmedia.nl/informatieve-filmpjes-zoeken/
http://www.ontdekmedia.nl/informatieve-filmpjes-zoeken/
http://www.ontdekmedia.nl/woordweb-maken
http://www.ontdekmedia.nl/woordweb-maken
http://www.ontdekmedia.nl/bronnen-zoeken
http://www.ontdekmedia.nl/bronnen-zoeken
http://www.ontdekmedia.nl/woordweb-maken
http://www.ontdekmedia.nl/woordweb-maken
http://www.ontdekmedia.nl/krant-maken/%22%20%5Co%20%22Krant%20maken
http://www.ontdekmedia.nl/krant-maken/%22%20%5Co%20%22Krant%20maken
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Mediatechnieken

In groep 5 en 6 is het goed om regelmatig aandacht 
te besteden aan het leren kijken naar filmpjes of fo-
to's. Kies voor een opbouw van benoemen, via her-
kennen, naar herkennen en toelichten. Oefen dit min-
stens een keer per maand.

1. MEDIATECHNIEKEN BENOEMEN (1X PER MAAND)
Maak kinderen aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk wat er 
zichtbaar is in een foto(serie) of filmpje en welke technieken daarbij ge-
bruikt kunnen worden. Raadpleeg een methode over beeld en/of recla-
me (zie hierboven). Bouw het rustig op. Let op zaken als:

•	
 Hoe is het gebruik van licht en donker?

•	
 Waar stond de camera (standpunt, perspectief)?

•	
 Was het beeld van het geheel of details?

•	
 Hoe werd er van muziek of geluiden gebruik gemaakt?

•	
 Werd het verhaal in chronologische volgorde van de gebeurtenis-
sen verteld, of door middel van een terug- of vooruitblik?

Laat kinderen actief de kenmerken ordenen op een poster of woordweb.

2. MEDIATECHNIEKEN HERKENNEN (1X PER MAAND)
Laat de kinderen regelmatig oefenen in het bekijken van foto's en film-
pjes, waarbij ze de gebruikte technieken moeten herkennen.

Laat ze eerst rustig kijken en bepalen welke techniek het is. Voer later 
het tempo op of maak er bijvoorbeeld eens een quiz van.

Je kunt zelf materiaal aandragen, maar op een gegeven moment kunnen 
de kinderen ook zelf goede voorbeelden van filmpjes zoeken en presen-
teren.

3. MEDIATECHNIEKEN HERKENNEN EN TOELICHTEN (1X 
PER MAAND)
Laat de kinderen bij een zelfgekozen filmpje een vraag bedenken over 
de gebruikte techniek(en). Kijk samen naar het filmpje en laat de andere 
kinderen de antwoorden geven. Samen nabespreken.

Groep 5-6

Doel 
Veelgebruikte standaard-
technieken herkennen en 
begrijpen hoe mediaprodu-
centen deze technieken in-
zetten om hun doelstellin-
gen te realiseren.

Voorbeeldtaak 
Mediaboodschappen analy-
seren. 
- Onderscheid kunnen ma-
ken tussen soorten nieuw-
sprogramma's, kan overeen-
komsten tussen reclames 
aangeven (doel: verkoop, 
dus positief).

http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken
http://www.ontdekmedia.nl/woordweb-maken
http://www.ontdekmedia.nl/woordweb-maken
http://www.ontdekmedia.nl/quiz-maken
http://www.ontdekmedia.nl/quiz-maken
http://www.ontdekmedia.nl/informatieve-filmpjes-zoeken
http://www.ontdekmedia.nl/informatieve-filmpjes-zoeken


12

Techniek

Het is belangrijk dat kinderen snel doorkrijgen met 
welk soort mediaboodschapper zij te maken hebben. 
Het leren herkennen van standaardtechnieken is daar-
om heel belangrijk.

1. TECHNIEKEN HERKENNEN (1X PER MAAND)
Oefen regelmatig in het kijken naar foto- en filmmateriaal en het benoe-
men van hoe het technisch is gemaakt. Wijs kinderen daarop, zodat ze 
de technieken snel leren herkennen. Het bespreken van filmpjes als on-
derdeel van de zaakvakken leent zich daar prima voor. Laat kinderen ook 
zelf filmpjes zoeken en presenteren.

2. TECHNIEKEN TOELICHTEN (1X PER MAAND)
Gebruik dit doel in lessen waarin toch al naar een filmpje wordt geke-
ken. Maak regelmatig het bespreken van de gebruikte techniek onder-
werp van gesprek:

•	
 Welke techniek heeft de maker hier ingezet?

•	
 Welke doel heeft de maker daarmee?

•	
 Wat is het effect (voor jezelf of de doelgroep waarvoor het ge-
maakt is)?

3. TECHNIEK GEBRUIKEN EN TOEPASSEN (1X PER JAAR)
Laat de leerlingen zelf een filmpje bedenken en zo mogelijk realiseren, 
door zelf een filmpje te maken. Kies voor een informatieve boodschap 
(open dag, jubileum, verslag schoolkamp) of een reclameboodschap 
(werving bezoek musical, sponsorloop, oud papier actie). Daag de kinde-
ren uit om bewust met de technieken te spelen.

Groep 7-8

Doel 
Kennis van standaardtech-
nieken kunnen inzetten om 
mediaboodschappen te 
analyseren.

Voorbeeldtaak 
Mediaboodschappen analy-
seren. 
- Standaardtechnieken in 
favoriete tv-programma's 
kunnen herkennen. Een 
boodschap zelf kunnen om-
vormen tot een nieuwsitem 
of reclameboodschap door 
gebruik te maken van veel-
voorkomende formats.

http://www.ontdekmedia.nl/informatieve-filmpjes-zoeken
http://www.ontdekmedia.nl/informatieve-filmpjes-zoeken
http://www.ontdekmedia.nl/filmpje-maken
http://www.ontdekmedia.nl/filmpje-maken


B3 Zien hoe media de werkelijkheid kleuren
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Filmpjes kijken

Kleuters kijken graag televisie. Ouders en leerkrachten ge-
bruiken televisie soms om de kinderen (en zichzelf!) even 
wat rust te gunnen. Sta op gezette momenten stil bij wat de 
kinderen in je groep zoal kijken en wat ze ervan vinden.

1. KRINGGESPREK (1X PER WEEK)
Praat regelmatig met de kinderen over wat ze hebben gezien op televi-
sie of over programma's die populair zijn.

•	
 Wat is een leuk tv-programma? Wie is de hoofdpersoon?

•	
 Laat logo's of personages zien van verschillende populaire pro-
gramma's. Weten de kinderen de naam van het programma of het perso-
nage?

•	
 Welke websites ken je? Gebruik je ze zelf of met papa of mama?

•	
 Zijn er ook tv-programma's met websites erbij?

2. TV-PROGRAMMA'S BEKIJKEN  (1X PER MAAND)
Op de website van de NTR of Schooltv zijn bruikbare filmpjes te vinden. 
Ze zijn ingedeeld naar onderwerp en leeftijdsgroep. Kies hieruit wat bij 
je groep leerlingen en het thema waarbij je mediawijsheid wilt aanbie-
den past. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken op 'herfst' en leeftijdsgroep 5-6 
jaar.

3. ACHTER DE SCHERMEN
Schooltv heeft een filmpje over hoe het programma Huisje Boompje 
Beestje wordt gemaakt. Geschikt voor mediawijsheid voor jongere kinde-
ren.

Groep 1-2

Doel 
Weten dat er programma’s 
bestaan.

Voorbeeldtaak 
Praten over verschillen tus-
sen media. 
- Verschillende program-
ma's en websites kennen.

http://www.schooltv.nl
http://www.schooltv.nl
http://www.schooltv.nl/video/een-kijkje-bij-huisje-boompje-beestje-hoe-wordt-een-televisieprogramma-eigenlijk-gemaakt
http://www.schooltv.nl/video/een-kijkje-bij-huisje-boompje-beestje-hoe-wordt-een-televisieprogramma-eigenlijk-gemaakt
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Formats

Een nieuwsprogramma heeft een ander format dan een amu-
sementsprogramma. Een informatieve website heeft een an-
dere indeling dan een spel. Op deze leeftijd kunnen kinde-
ren kennismaken met dit onderscheid. 

1. OPBOUW VAN EEN PROGRAMMA VERKENNEN  
(1X PER MAAND, ELKE MAAND EEN ANDER TYPE PRO-
GRAMMA)
Bespreek met de kinderen een favoriet programma. Neem bijvoorbeeld 
een uitzending van het Jeugdjournaal of Klokhuis. Analyseer met de kin-
deren uit welke stukjes het programma bestaat. Denk aan:

•	
 Sketch, toneelspel met mensen of dieren

•	
 Animatie, tekenfilmpje

•	
 Liedje

•	
 Weerbericht

•	
 Filmpje op locatie

•	
 Presentatie in de studio

Hoe herken je dat er een volgend stukje komt? Maak een schema met 
de verschillende onderdelen van het programma. 

2. HERKENNEN (1X PER HALFJAAR, NA STAP 1)
Controleer dat schema met een andere uitzending van hetzelfde pro-
gramma. Wat is hetzelfde, wat is anders? Leg uit wat een 'format' is: een 
vaste volgorde van soorten berichten, waardoor het afwisselend maar 
ook herkenbaar wordt.

3. TIJDSCHRIFTFORMULE (1X PER JAAR)
Vraag de kinderen drie verschillende nummers mee te brengen van hun 
favoriete tijdschrift. Laat de kinderen in groepjes de nummers met elkaar 
vergelijken. Heeft een tijdschrift ook een format? Denk hierbij aan her-
kenbare voorkant, voorwoord, korte berichtjes, brieven van lezers, strip 
op de achterkant, leesverhaal, fotoverhaal, etc.

Laat een paar kinderen hier een spreekbeurt over houden.

4. VERGELIJKEN VAN PROGRAMMA'S (2X PER JAAR)
Kijk naar twee verschillende programma’s, bijvoorbeeld Sesamstraat en 
Het Klokhuis of Jeugdjournaal en Het Klokhuis. Benoem samen met de 
kinderen de verschillen in het format van de programma’s.

Groep 3-4

Doel 
Beseffen dat mediabood-
schappen vaak een format 
hebben.

Voorbeeldtaak 
Praten over verschillen tus-
sen media. 
- De boodschap uit verschil-
lende bronnen kunnen ha-
len en verschillen aange-
ven.
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Reclame

Reclame is overal. Welke reclame spreekt aan? Welke 
reclame werkt en waarom? Hoe wordt reclame ge-
maakt?

1. HET RECLAMEBUREAU (1X)
Bekijk en bespreek welke dingen op tv of in het straatbeeld de kinderen 
direct als reclame herkennen.

2. FOTO'S VAN RECLAME VERZAMELEN (1X)
Vraag de kinderen om op straat (samen of in hun vrije tijd) foto's te ma-
ken van reclame die je in hun buurt tegenkomt. Maak samen een colla-
ge, een presentatie of een groepsverslag van wat ze hebben verzameld.

Bespreek de resultaten: wie is de afzender? Wat wil hij ermee bereiken? 
Lukt dat goed denk je?

3. RECLAMETEKST HERSCHRIJVEN  
(1X PER MAAND, ANDERE OPDRACHT)
Geef kinderen de tekst van een reclamespotje of van een advertentie. 
Hier wordt overduidelijk reclame gemaakt.

•	
 Opdracht 1: Herschrijf de tekst nu eens zo dat het geen reclame 
meer is, maar gewoon een artikeltje over het product. Wat moet eruit, 
wat moet erbij? Hoe moeilijk is dat?

•	
 Opdracht 2: Kies een speelgoedreclame gericht op kinderen. 
Maak er een reclameverhaal van voor ouders om dit speelgoed voor hun 
kind te kopen.

•	
 Opdracht 3: Zoek een advertentie voor een goed doel. Vaak roe-
pen ze alleen op om geld te geven. Herschrijf de advertentie. Maak er 
nu een reclame van om samen iets te gaan doen (wat geld oplevert). 
Maak er een poster van.

4. INTERVIEW EEN WINKELIER OVER RECLAME 
(1X, THEMA OF PROJECT)
Laat enkele kinderen een interview afnemen bij een winkelier over zijn 
reclamebeleid. Bereid samen de vragen voor in de les. Laat eventueel 
enkele andere kinderen het interview filmen.

Groep 5-6

Doel 
De perspectieven van waar-
uit informatie wordt overge-
dragen herkennen.
Herkennen wanneer een 
mediaboodschap gekleurd 
is.

Voorbeeldtaak 
Praten over verschillen tus-
sen media. 
- De boodschap uit verschil-
lende bronnen kunnen ha-
len en verschillen aange-
ven.

http://www.ontdekmedia.nl/collage-maken
http://www.ontdekmedia.nl/collage-maken
http://www.ontdekmedia.nl/collage-maken
http://www.ontdekmedia.nl/collage-maken
http://www.ontdekmedia.nl/presentatie-maken
http://www.ontdekmedia.nl/presentatie-maken
http://www.ontdekmedia.nl/groepsverslag-maken
http://www.ontdekmedia.nl/groepsverslag-maken
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken
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Nieuws

Veel kinderen uit groep 7 en 8 kijken naar het Jeugd-
journaal en zullen ook soms meekijken met het NOS 
Journaal. Hoe wordt nieuws gebracht?

1. JOURNAALS VERGELIJKEN (1X PER MAAND)
Bekijk over een belangrijk onderwerp twee verschillende journaaluitzen-
dingen (van dezelfde dag), bijvoorbeeld het Jeugdjournaal en het NOS 
Journaal. Wordt het nieuws over dit onderwerp anders gebracht?

2. TEKST OVER EEN EVENEMENT (1X, THEMA OF PRO-
JECT)
Op jouw school is een bijzonder project. Schrijf een tekst over dit project 
voor het Jeugdjournaal. Bedenk ook welke beelden je erbij wilt laten 
zien. Zou je dezelfde tekst voor het NOS Journaal kunnen gebruiken? 
Waarom wel of niet?

3. ACTIE VERKEERSVEILIGHEID! (1X, PROJECT)
In de buurt van jullie school is een drukke verkeersweg. Het is lastig om 
die veilig over te steken. Ouders en kinderen willen graag dat er wat aan 
gedaan wordt. De gemeente moet een oplossing bedenken en uitvoe-
ren. Maar iets verderop aan die weg zitten ook winkels en bedrijven. 
Vrachtwagens moeten dus ook over die weg weg kunnen rijden. Maak in 
de klas drie groepen:

•	
 ouders/kinderen,

•	
 bedrijven/vrachtwagenchauffeurs/klanten,

•	
 gemeente/politici.

Kies de weg of straat die voor jullie school zo’n lastige weg is. Maak 
daar eerst een goede kaart van. Maak in groepjes een presentatie om 
de andere belanghebbenden te informeren en overtuigen:

•	
 Zoek informatie en bronnen over jouw onderwerp.

•	
 Bedenk wat jullie favoriete oplossing is voor het probleem.

•	
 Kies een vorm om die oplossing zo overtuigend mogelijk te presen-
teren.

Presenteer aan elkaar. Bespreek daarna met elkaar welk soort informatie 
er door elk groepje gebruikt is. Wat is gekleurde informatie en wat is ob-
jectieve informatie? Waarom zou een actiegroep gekleurde informatie 
graag willen gebruiken? 

Groep 7-8

Doel 
Herkennen wanneer media-
boodschappen vooroorde-
len of rolpatronen bevesti-
gen of versterken.
Informatie kritisch evalue-
ren en zich niet gemakkelijk 
laten manipuleren.

Voorbeeldtaak 
Praten over verschillen tus-
sen media
- Dezelfde boodschap op 
verschillende manieren kun-
nen laten zien en de ver-
schillen aanwijzen.

http://www.ontdekmedia.nl/kaart-maken
http://www.ontdekmedia.nl/kaart-maken
http://www.ontdekmedia.nl/kaart-maken
http://www.ontdekmedia.nl/kaart-maken
http://www.ontdekmedia.nl/informatie-zoeken-en-selecteren
http://www.ontdekmedia.nl/informatie-zoeken-en-selecteren
http://www.ontdekmedia.nl/bronnen-zoeken
http://www.ontdekmedia.nl/bronnen-zoeken


C1 Informatie vinden en verwerken
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Pictogrammen

Ook kleuters zoeken naar informatie en maken een selectie 
in die informatie! Veel peuters en kleuters kunnen moeite-
loos in hun favoriete app de filmpjes of de kleurplaten vin-
den.

1. VERKENNEN (1X PER WEEK)
De meest eenvoudige stap is op zoek gaan naar de informatie die je wilt 
gebruiken. Voor kleuters is dat het kiezen uit een aanbod binnen een 
programma. Programma's voor kleuters werken bijna uitsluitend met pic-
togrammen en plaatjes. Geef elk kind regelmatig de gelegenheid om 
daarin zelf te onderzoeken en de weg te leren kennen.

2. KIEZEN (1X PER WEEK)
Als de programma's vertrouwd zijn kunnen kinderen doelgericht op zoek 
naar iets. Geef ze gerichte opdrachten om iets op een website of in een 
programma te zoeken. (Bijvoorbeeld het liedje, het verhaaltje, de kleur-
plaat).

 

Groep 1-2

Doel 
-

Voorbeeldtaak 
Informatie zoeken. Een keu-
ze kunnen maken uit een 
pictogrammenmenu.
- Informatie beoordelen. 
Op één pagina gericht con-
tent kunnen vinden die aan 
de voorwaarde voldoet 
(kleurplaat/spelletje).
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Zoeken naar informatie of plaatjes

Veel werkvormen of projecten vragen kinderen om 
zelf meer informatie te zoeken. Maar dat is nog niet 
zo makkelijk.

1. VERKENNEN IN EEN AFGESCHERMDE ZOEKMACHINE 
(1X PER WEEK)
Gebruik in de klas een veilige zoekmachine bijvoorbeeld 8-12.info of 
een andere omgeving waarin kinderen naar hartelust kunnen experimen-
teren zonder op ongewenste websites te komen. Geef elk kind regelma-
tig de gelegenheid om daarin zelf te onderzoeken en de weg te leren 
kennen.

2. KIEZEN IN EEN PROGRAMMA (1X  PER WEEK)
Als de programma's vertrouwd zijn kunnen de kinderen doelgericht op 
zoek naar informatie. Geef ze gerichte opdrachten om iets op een websi-
te of in een programma te zoeken. Bespreek met de kinderen of het ge-
lukt is om het gezochte te vinden.

3. ZOEKEN NAAR AFBEELDINGEN (1X PER WEEK)
Het zoeken naar afbeeldingen is een goede opdracht voor beginnende 
lezers. Kinderen kunnen dan namelijk ook goed zelf beoordelen of het 
gevonden plaatje een antwoord is op hun vraag.

Groep 3-4

Doel 
Diverse gedrukte, digitale 
en audiovisuele informatie-
bronnen kunnen benutten 
om basale informatie te vin-
den.

Voorbeeldtaak 
Informatie zoeken.
- Een enkelvoudige zoek-
term intypen in zoekmachi-
ne.
Informatie beoordelen.
- Beoordelen of gevonden 
informatie binnen een ge-
sloten systeem aan de voor-
waarden voldoet.

http://www.ontdekmedia.nl/8-12-info
http://www.ontdekmedia.nl/8-12-info
http://www.ontdekmedia.nl/plaatjes-zoeken
http://www.ontdekmedia.nl/plaatjes-zoeken
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Bronnen

Laat kinderen vanaf groep 5 regelmatig zoeken in een (onli-
ne) catalogus van de (school)bibliotheek of (school)media-
theek. Zo ervaren ze dat er verschillende bronnen zijn.

1. BRONNEN ZOEKEN IN EEN CATALOGUS  
(1X PER WEEK)
Het is belangrijk dat kinderen leren informatie te zoeken in verschillende 
bronnen. Bespreek wat hun ervaringen zijn. Wanneer heb je meer aan 
een boek, wanneer gebruik je beter een website?

2. INFORMATIE VOOR EEN SPREEKBEURT (2X PER JAAR)
Een spreekbeurt houden is een prima toepassing van de competentie 
Informatie zoeken/beoordelen. Begeleid de kinderen de eerste keren 
door samen na te denken over de juiste zoekwoorden. Laat zien hoe een 
bepaald zoekwoord of een combinatie tot een lange resultatenlijst leidt. 
Gebruik regelmatig de vorm ‘hardop denken’ om duidelijk te maken hoe 
je uit de resultaten kiest. Laat kinderen dit ook eens voordoen.

3. INFORMATIE ZOEKEN BIJ EEN WERKSTUK 
(3 OF 4X PER JAAR)
Laat kinderen informatie zoeken en selecteren over hun onderwerp voor 
een werkstuk. Bouw de moeilijkheidsgraad op. 

•	
 Kies eerst een enkelvoudig onderwerp (bijvoorbeeld een dier). 
Daarbij moet het vinden en selecteren centraal staan. 

•	
 Kies daarna een combinatie van onderwerpen (bijv. kastelen in 
onze regio). Daarbij staat het duidelijk kiezen van een zoekwoord en het 
selecteren centraal.

•	
 Kies daarna een combinatie waarin ook verbanden gelegd moeten 
worden (bijv. verdediging tegen het water in het westen van Nederland).

4. AUTEURSRECHT (2X PER JAAR)
Zodra kinderen zelf gaan zoeken naar informatie om die vervolgens te 
gebruiken, is het goed om aandacht te besteden aan rechten. Mag je 
zomaar alles gebruiken wat je vindt op internet? Dit is geen afzonderlijk 
lesonderwerp, maar kan goed besproken worden aan de hand van een 
concreet voorbeeld. Maak kinderen bewust van de rechten van makers 
en leer ze om die te respecteren.

Groep 5-6

Doel 
Bij verschillende informatie-
behoeften het juiste medi-
um kunnen kiezen.
De aard van informatiebron-
nen kunnen inschatten: Bij-
voorbeeld informatieve 
bronnen van amusement 
weten te onderscheiden.
Het (crossmediaal) kunnen 
schakelen tussen diverse in-
formatiebronnen.
Diverse online informatie-
bronnen benutten om infor-
matie te vinden en te ge-
bruiken voor eigen doel.

Voorbeeldtaak 
Informatie zoeken.
- Meerdere zoektermen kun-
nen combineren. Deze wor-
den uit de opdrachtom-
schrijving gehaald.
Informatie beoordelen
- Kan beoordelen of gevon-
den informatie binnen een 
open systeem aan de voor-
waarden voldoet.

http://www.ontdekmedia.nl/bronnen-zoeken
http://www.ontdekmedia.nl/bronnen-zoeken
http://www.ontdekmedia.nl/bronnen-zoeken
http://www.ontdekmedia.nl/bronnen-zoeken
http://www.ontdekmedia.nl/informatie-zoeken-en-selecteren
http://www.ontdekmedia.nl/informatie-zoeken-en-selecteren
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Google

Googelen is ook uit de wereld van deze kinderen niet meer 
weg te denken. Het is verstandig om de kinderen vertrouwd 
te maken met de meestgebruikte zoekmachine.

1. KENNISMAKEN MET GOOGLE (1 OF ENKELE LESSEN)
Sluit aan bij wat kinderen al weten en breng structuur aan in hun kennis 
en ervaring. Orden tips in een schema of maak een woordweb.

2. HOE WERKT GOOGLE? (1 OF ENKELE LESSEN)
Besteed een thematische les of lessen aan de zoekmachine Google en 
laat kinderen zelf een handleiding schrijven. Denk aan:

•	
 Keuze van zoekwoorden.

•	
 Beoordelen van de afzender.

•	
 Beoordelen van de actualiteit van de bron.

•	
 Beoordelen informatie; wat wilde je precies weten?

3. EEN GOEDE ZOEKVRAAG (1X PER WEEK)
Zodra het zoeken van informatie aan de orde is, kun je aandacht beste-
den aan goede zoekvragen. Wijs de kinderen erop dat de vraag die je 
hebt niet altijd letterlijk op een website wordt behandeld. Je zult moe-
ten nadenken welke zoekwoorden je verder helpen. Pas de werkwijze 
‘hardop denken’ toe. Het kind vertelt hoe hij denkt tijdens het zoeken en 
welke afwegingen hij daarbij maakt.

4. SLIMMER ZOEKEN  (1X PER MAAND)
Google biedt slimme trucs om handiger te zoeken. Zo kun je combina-
ties opgeven of bewust resultaten uitsluiten. Geef leerlingen die al be-
hoorlijk mediacompetent zijn de opdracht om een instructie voor te be-
reiden voor hun medeleerlingen.

5. ZOEKRESULTATEN ORDENEN EN BEWAREN 
(1 OF ENKELE LESSEN OVER DIT THEMA)
Het opslaan van de webpagina (URL) kan op verschillende manieren. 
Maak de kinderen vertrouwd met de werkwijze die binnen school hier-
voor gevolgd wordt. Of leer de kinderen een mediatool gebruiken waar-
mee ze hun favorieten online kunnen opslaan, zoals Pinterest. Leer ze 
borden aanmaken voor verschillende onderwerpen.

Groep 7-8

Doel 
De betrouwbaarheid van in-
formatie kunnen beoorde-
len.
Informatie van diverse bron-
nen met elkaar vergelijken 
en de gevonden informatie 
synthetiseren.
Binnen het totale (gevraag-
de en ongevraagde) infor-
matieaanbod relevante in-
formatie selecteren.
Relevante informatie syste-
matisch weten te beheren.

Voorbeeldtaak 
Informatie zoeken.
- Zowel open als gesloten 
zoekopdrachten kunnen om-
zetten in juiste trefwoorden.
Informatie beoordelen
- Kan zelfstandig informatie 
beoordelen, en aangeven 
waarom hij/zij informatie 
wel of juist niet gebruikt en 

http://www.ontdekmedia.nl/woordweb-maken
http://www.ontdekmedia.nl/woordweb-maken
http://www.ontdekmedia.nl/google
http://www.ontdekmedia.nl/google
http://www.ontdekmedia.nl/informatie-zoeken-en-selecteren
http://www.ontdekmedia.nl/informatie-zoeken-en-selecteren
http://www.ontdekmedia.nl/pinterest
http://www.ontdekmedia.nl/pinterest


C2 Content creëren 
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Filmpje maken

Veel kinderen komen in aanraking met apparatuur waarmee  
gefotografeerd kan worden. Kleuters vinden niks leuker dan 
foto’s maken met de smartphone van hun ouders.

1. FOTO’S MAKEN (4X PER JAAR)
Laat alle kinderen regelmatig ontdekken hoe een camera werkt. Dat kan 
het beste met een eenvoudige (lichte) digitale camera. Geef de kinderen 
de vrijheid om te experimenteren.

2. DE BEELDHOEK 
(1X PER THEMA, OF 4 TOT 6X PER JAAR)
Hang in een hoek van het lokaal foto’s op van de letters, woorden en be-
grippen (bijvoorbeeld kleuren) die op dat moment in de klassikale activi-
teiten centraal staan. Nodig kinderen uit om zelf ook op zoek te gaan 
naar afbeeldingen van die woorden of begrippen. Laat ze een collage 
maken van de knipsels.

Als het woorden en begrippen zijn die ook in de klas te vinden zijn, laat 
de kinderen hier dan zelf foto’s van maken. Maak van die digitale foto’s 
een collage op het digibord of op de website van de school.

3. PLAATJE-MET-EEN-PRAATJE
Bied de kinderen (digitaal) foto’s aan en laat ze daar iets bij vertellen. 
Kies hier samen een kort verhaaltje bij van maximaal 1 minuut en neem 
de gesproken tekst op bij de foto als praatje bij het plaatje. Deel het re-
sultaat met kinderen, ouders of op de website van de school. Zeer ge-
schikt als afsluiting van een thema, voordat alle verzamelde voorwerpen 
weer opgeruimd worden.

4. BEELDVERHAAL (STOP-MOTION)
Nodig een groepje kinderen uit om een beeldverhaal te maken. Bijvoor-
beeld met spelmateriaal uit de bouwhoek. Laat ze alle voorwerpen 
steeds een klein stukje verplaatsen om het verhaal te verbeelden, en 
maak steeds per stapje een foto vanuit hetzelfde standpunt. Door straks 
alle foto’s snel achter elkaar te monteren in een filmprogramma (Movie-
maker of iMovie) ontstaat een filmpje.

 

Groep 1-2

Doel 
Eenvoudige toepassingen 
gebruiken om eigen con-
tent te creëren

Voorbeeldtaak 
Zelf een film maken.
- Met een camera een 
scène op kunnen nemen.
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Ordenen en presenteren

Met name bij de zaakvakken is het zoeken, ordenen 
en presenteren van informatie een mooie aanleiding 
om met diverse mediatools content te creëren.

1. WOORDWEB MAKEN (10X PER JAAR)
De vaardigheid om begrippen te ordenen is een basisvaardigheid waar 
je in je hele schoolloopbaan wat aan hebt. De kracht zit hem erin dat je 
zelf die ordening moet maken om ervan te leren. Een woordweb ma-
ken of een woordwolk maken is voor kinderen dus een zeer functionele 
manier van content creëren. Dat kan ook digitaal, en bij elk vak.

2. POSTER MAKEN (3X PER JAAR)
Een poster maken is een werkvorm die vaak als samenvatting van opge-
dane kennis en inzichten kan worden gemaakt. Met name de verkennen-
de thema's uit de zaakvakken lenen zich heel goed voor het verzamelen 
van indrukken en het presenteren daarvan. Laat de kinderen zelf beel-
den maken of verzamelen. Laat ze die presenteren op een themaposter.

3. STRIPVERHAAL MAKEN (3X PER JAAR)
Het maken van een stripverhaal helpt om in scènes te denken. Het kan 
de opstap vormen voor het maken van een filmpje, maar is ook een ei-
gen mediumtype om content mee te maken. Laat kinderen die het lastig 
vinden eerst vanuit bestaand beeldmateriaal een verhaal verzinnen. 
Geef ze daarna de opdracht om ook zelf het beeldmateriaal te maken.

4. FILM MAKEN (1X PER JAAR)
Het maken van een kort filmpje is een enorme creatieve uitdaging voor 
kinderen. Het bedenken van de scènes, het beeldverhaal, vraagt om een 
goed inzicht in het vertalen van een verhaal in beelden. Vooral beeldden-
kers kunnen bij zo'n opdracht tot hun recht komen. Beoordeel goed wel-
ke hulp kinderen nodig hebben om de techniek toe te kunnen passen. 
Laat ze vooral nadenken wat ze willen vertellen aan de kijker en welke 
beelden ze daarvoor nodig hebben.

Groep 3-4

Doel 
Diverse toepassingen ge-
bruiken om unieke eigen 
content te creëren.

Voorbeeldtaak 
Zelf een film maken
- Met een camera meerde-
re scènes op kunnen ne-
men.

http://www.ontdekmedia.nl/woordweb-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/woordweb-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/woordweb-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/woordweb-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/woordwolk-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/woordwolk-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/stripverhaal-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/stripverhaal-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/filmpje-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/filmpje-maken/
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Verslaglegging

Hoe vertel je je verhaal over je favoriete dier of over een 
(school)gebeurtenis? Leer kinderen in beelden te denken en 
gebruik te maken van foto’s en films.

1. FOTOREPORTAGE (1X PER JAAR)
Het zelf verbeelden van een thema door het maken van een fotoverhaal 
vormt een goede opstap om filmisch te leren denken. Leg de kinderen 
uit dat het nadrukkelijk gaat om een reeks foto's die bij elkaar horen en 
samen een verhaal vertellen. Deze opdracht leent zich uitstekend voor 
groepswerk. De foto's zijn op veel verschillende manieren te presente-
ren, bijvoorbeeld met een poster, een tijdlijn, of een groepsverslag.

2. BLOGARTIKEL (4X PER JAAR)
Maak met de klas een dag- of weekboek in de vorm van een blog. Op 
die manier leren de kinderen zelf verslaglegging te doen. Ze maken zelf 
alle content, zowel tekst als beeld. Door de beurt telkens aan een ander 
kind of tweetal te geven, krijgt iedereen op jaarbasis een aantal oefen-
momenten. De verslagen in de blogartikelen kunnen ook reacties van 
lezers uitlokken. Dat is een prima aanleiding om het te hebben over de 
betekenis van content die je maakt en publiceert.

3. STRIPVERHAAL (4X PER JAAR)
Er zijn veel momenten waarop verzamelde kennis door kinderen weerge-
geven kan worden in een verhaalvorm. Een stripverhaal maken is zeer 
geschikt als alternatief voor een tekstverslag. Naarmate de kinderen 
meer ervaring hiermee hebben, kan er bij de evaluatie meer aandacht 
worden besteed aan de vormgeving van het verhaal en de boodschap 
die ze ermee willen overbrengen.

4. FILM (1X PER JAAR)
Geef de kinderen de opdracht om een film over een bepaald thema te 
maken. Laat ze eerst de scènes goed doordenken en uitwerken op een 
storyboard. Daarna kunnen ze met eenvoudige camera's de scenes op-
nemen. Tot slot worden de scènes achter elkaar gemonteerd tot een 
film. Gebruik de eigen filmervaring van de kinderen eventueel ook in 
combinatie met het beschouwen van andere films en filmische effecten.

Groep 5-6

Doel 
Unieke eigen gemaakte con-
tent bewerken met inacht-
neming van gangbare maat-
schappelijke waarden en 
normen in voorgeschreven 
toepassing.

Voorbeeldtaak 
Zelf een film maken.
- De zelf opgenomen 
scènes monteren met een-
voudige software.

http://www.ontdekmedia.nl/fotoverhaal-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/fotoverhaal-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/tijdlijn-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/tijdlijn-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/stripverhaal-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/stripverhaal-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/filmpje-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/filmpje-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/filmpje-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/filmpje-maken/
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Actief leerstof verwerken

Een quiz, een collage of een film maken over een onder-
werp dat behandeld wordt, of dat nu Romeinen zijn of de 
zwaartekracht, zorgt ervoor dat leerlingen actief met de 
stof bezig zijn en de lesstof beter onthouden.

1. QUIZ MAKEN (1X PER JAAR)
Een uitdagende manier om content te maken is het samenstellen van 
een quiz. Je wordt gedwongen om heel goed na te denken over de juis-
te formulering van vragen en over eventueel beeldmateriaal. Het dwingt 
op een speelse manier om na te denken over de doelgroep waarvoor je 
content maakt. Bovendien kun je het eindresultaat van de quiz ook echt 
gebruiken. Zeer geschikt om in groepjes te laten maken.

2. COLLAGE OF POSTER MAKEN (4X PER JAAR)
Het ordenen van informatie tot een zelf vormgegeven medium is een zin-
volle oefening voor het actief verwerken van leerstof. Bij veel vakken is 
de werkvorm poster maken of collage maken in gebruik. De kinderen ge-
ven zelf vorm aan hun informatie, maar ook met het doel om deze con-
tent voor anderen beschikbaar te maken en te laten zien.

3. GEDICHT OF RAP MAKEN (2X PER JAAR)
Bij het schrijven van een gedicht wordt creatieve content gemaakt met 
in hoofdzaak tekst. Bij het maken van een rap is er naast tekst ook nog 
aandacht voor muziek/ritme. Beide vormen van content creëren bieden 
ruimte aan expressie, maar ook voor het uitdragen van een boodschap. 
De opdrachten bij deze competentie zijn zeer goed te combineren met 
een presentatieopdracht voor een ander vak.

4. FILM MAKEN (1X PER JAAR)
In de bovenbouw leren kinderen ook hoe ze een medium als film kunnen 
inzetten om een boodschap over te brengen. Kies een thema waarvoor 
de kinderen een film kunnen maken. Spreek vooraf goed af wat het doel 
van de film moet zijn (voorlichting, werving vrijwilligers, verkopen van 
producten, fondsenwerving etc.). Laat de kinderen in groepjes de film 
helemaal zelf maken volgens de juiste stappen (verhaal uitdenken, story-
board maken, draaiboek opstellen, acteurs werven, filmen, monteren). 
Deze opdracht kan zich over meerdere vakgebieden en meerdere we-
ken uitstrekken.

Groep 7-8

Doel 
Media gebruiken om unie-
ke eigen content te delen 
op diverse platformen. 
Een geschikt medium bij 
het verzenden van media-
boodschappen kiezen. De-
ze boodschappen in optima-
le vorm gieten met inacht-
neming van gangbare maat-
schappelijke waarden en 
normen.

Voorbeeldtaak 
Zelf een film maken.
- Een boodschap aan de 
film meegeven en de film 
plannen, maken en versprei-
den.

http://www.ontdekmedia.nl/quiz-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/quiz-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/quiz-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/quiz-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/collage-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/collage-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/gedichten-schrijven/
http://www.ontdekmedia.nl/gedichten-schrijven/
http://www.ontdekmedia.nl/rap-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/rap-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/filmpje-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/filmpje-maken/


C3 Participeren in sociale netwerken
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Maken en delen

Er zijn veel online tools waarin de resultaten worden 
gedeeld met alle bezoekers van dat platform. Het is 
belangrijk om kinderen daar vertrouwd mee te ma-
ken.

1. FOTOBABBEL MAKEN (PROJECTMATIG)
Een eenvoudig middel is het maken van een praatje bij een plaatje, de 
fotobabbel. Deze werkvorm is ook geschikt voor kleuters, maar kan voor 
het ontwikkelen van deze mediacompetentie ook goed in hogere groe-
pen gebruikt worden.

2. FOTO'S DELEN (4X PER JAAR, OF PROJECTMATIG)
Het delen van gevonden afbeeldingen is een eenvoudige manier om in 
een netwerk deel te nemen. Dat kan in een afgeschermde omgeving, zo-
als de leeromgeving van de school. Maar het kan ook met een online 
mediatool als Pinterest. Wanneer kinderen daarop een account kunnen 
gebruiken kunnen ze hun eigen beeldverzameling aanleggen en delen 
met anderen.

3. POSTER DELEN (PROJECTMATIG)
Het maken van een poster voor een spreekbeurt of als verslag van een 
activiteit kan onder begeleiding van de leerkracht worden gedaan. Het 
doel is dan niet zozeer het maken van de poster, maar de publicatie er-
van op een sociaal netwerk. Bespreek met de kinderen wat het betekent 
om reacties of 'likes' te krijgen op een gepubliceerd product.

4. VERSLAG MAKEN (3X PER JAAR)
Aan het eind van een project of thema kunnen kinderen een verslag ma-
ken voor publicatie op de website van de school of de groep. Laat de 
kinderen bedenken hoe ze anderen kunnen uitnodigen om hun verslag 
te komen lezen op de website. Het delen van de URL via een e-mail of 
een kaartje aan familieleden of buren is een goede mogelijkheid.

Groep 3-4

Doel 
Onder begeleiding via so-
ciale netwerken contact on-
derhouden met familie, 
vrienden, verenigingsgeno-
ten en medescholieren.

Voorbeeldtaak 
Een account beheren. 
- Op door leerkracht inge-
stelde platforms inloggen 
en kunnen werken onder 
eigen account.

http://www.ontdekmedia.nl/praatje-bij-een-plaatje/
http://www.ontdekmedia.nl/praatje-bij-een-plaatje/
http://www.ontdekmedia.nl/pinterest/
http://www.ontdekmedia.nl/pinterest/
http://www.ontdekmedia.nl/verzameling-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/verzameling-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/groepsverslag-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/groepsverslag-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/groepsverslag-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/groepsverslag-maken/
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 Meedoen en meelezen

Het is voor kinderen leuk en goed om mee te doen 
op internet, maar laat hen de wereld wel veilig ver-
kennen.

1. EEN WACHTWOORD KIEZEN (PROJECT)
Het is goed om een paar keer per jaar aandacht te vragen voor het kie-
zen, en regelmatig veranderen, van een wachtwoord. Niet als afzonder-
lijk lesonderwerp, maar vooral in samenhang met een bepaald project of 
een nieuw te gebruiken mediatool.

2. FLITSKAARTEN MAKEN EN DELEN (3X PER JAAR)
Wanneer je iets moet leren voor een bepaalde toets kan het handig zijn 
om voor jezelf flitskaarten te maken. Alleen al van het maken leer je de 
stof. En dan kun je er ook nog mee oefenen. Online flitskaarten kun je 
ook delen met anderen. En je kunt misschien ook de kaarten van ande-
ren gebruiken. Leer kinderen bij veelvoorkomende kennisgebieden eens 
kritisch kijken naar flitskaarten die anderen hebben gedeeld.

3. EEN BLOG LEZEN (PROJECTMATIG, OF 1X PER 
MAAND)
Een uitwisselingsprogramma met een andere school kan erg leuk zijn 
om leerlingen te laten ervaren wat het is om een blogartikel te schrijven 
en daar ook reacties op te krijgen. Zoek daarvoor contact met een ande-
re leerkracht op een andere plaats in het land, of op een Nederlandse 
school in het buitenland. 

4. TWITTERBERICHTEN LEZEN (PROJECTMATIG)
Besteed aandacht aan de sociale netwerken Twitter en Facebook, ook 
als leerlingen daarop geen eigen account hebben. Laat bijvoorbeeld 
zien hoe een Twitterbericht (‘tweet’) is opgebouwd en ga samen met de 
kinderen op zoek naar informatie over een actueel onderwerp dat de kin-
deren aanspreekt. Wat wordt daarover op Twitter gezegd. Hoe reageren 
mensen op elkaar en wat delen ze met elkaar? Voer hierover een leerge-
sprek: wat deel je wel en niet in het openbaar?

Groep 5-6

Doel 
Via sociale netwerken con-
tact onderhouden met zo-
wel familie, vrienden, vereni-
gingsgenoten en mede-
scholieren.
Een profiel hebben op een 
of meer sociale netwerksi-
tes.

Voorbeeldtaak 
Een account beheren.
- Een inlognaam en wacht-
woord kiezen op een plat-
form thuis of op school.

http://www.ontdekmedia.nl/flitskaarten-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/flitskaarten-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/verslag-schrijven/
http://www.ontdekmedia.nl/verslag-schrijven/
http://www.ontdekmedia.nl/twitter-lezen-de-grammatica-van-een-tweet/
http://www.ontdekmedia.nl/twitter-lezen-de-grammatica-van-een-tweet/
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Actief online

Kinderen in groep 7 en 8 worden steeds actiever op inter-
net. Ze zoeken en delen filmpjes en zitten vaak al op een so-
ciaal netwerk.

1. MEEDOEN OP INTERNET (4X PER JAAR)
Bespreek met leerlingen wat ze zien en doen op internet. Besteed aan-
dacht aan veilig internetgebruik op deze netwerken. Pas wel op voor 
een eenzijdige aandacht voor de gevaren. Geef voorbeelden van goed 
en positief gebruik. Besteed hierbij regelmatig aandacht aan het correct 
omgaan met privacy en wachtwoorden.

2. ONLINE UITWISSELING (2X PER JAAR)
Organiseer met een bevriende leerkracht een ‘online uitwisseling’ met 
leerlingen elders in het land of in de wereld. Kinderen kunnen via een 
sociaal platform contact onderhouden met kinderen elders. Een leerza-
me en betekenisvolle context om mediavaardigheden op te doen.

3. TWITTERROLLENSPEL (PROJECT)
Je kunt Twitter ook goed gebruiken voor een rollenspel. Laat kinderen 
zich verplaatsen in een of meer personages en tweets schrijven vanuit 
die personages. Een bijzonder leuke verwerkingsmogelijkheid bijvoor-
beeld voor geschiedenis.

4. GROEPSVERSLAG (PROJECT)
Het delen van de ervaringen uit een project of bijvoorbeeld een werk-
week kan heel goed met een groepsverslag. Kies een sociaal netwerk 
waar kinderen en ouders kunnen reageren op de berichten, bijvoorbeeld 
een blog. Bespreek ook met de leerlingen hoe ze lezers kunnen uitnodi-
gen om hun berichten te vinden, te lezen en te delen.

5. YOUTUBE (4X PER JAAR)
Veel kinderen zullen regelmatig filmpjes bekijken op Youtube en mis-
schien ook wel posten. Maak met de groep een account aan en ontwik-
kel een eigen videokanaal. Welke filmpjes willen de kinderen delen met 
anderen? Het eigen kanaal wint aan kracht als er een bepaald thema 
wordt gekozen

Groep 7-8

Doel 
Via sociale netwerken con-
tact onderhouden met fami-
lie, vrienden, verenigingsge-
noten en medescholieren. 
Reageren op de activiteiten 
van anderen op diverse so-
ciale netwerken. Een be-
wust vormgegeven profiel 
hebben op een of meer so-
ciale netwerksites. Interes-
sante en vermakelijke con-
tent delen. Alert en con-
structief op posts reageren, 
en zo de community leven-
dig en interessant houden. 
Nieuwe online relaties aan 
kunnen gaan en bestaande 
relaties koesteren. Interac-
tie tussen anderen stimule-
ren. De participatie van 
groepsleden bevorderen. 
Uitsluiting, flaming en de-
structief gedrag van ande-
ren herkennen.

Voorbeeldtaak 
Een account beheren.
- Een account aanmaken en 
personaliseren, en naden-
ken over privacy.

http://www.ontdekmedia.nl/rollenspel/
http://www.ontdekmedia.nl/rollenspel/
http://www.ontdekmedia.nl/groepsverslag-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/groepsverslag-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/youtube/
http://www.ontdekmedia.nl/youtube/


G1 Apparaten, software en toepassingen 
gebruiken
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Computer bedienen

Niet alle kinderen doen thuis de ervaring op hoe ze 
een computer moeten bedienen. Besteed hier daar-
om actief aandacht aan in groep 1 en 2.

1. ROUTINE OPDOEN (1X PER WEEK)
Laat kinderen minstens 1x per week korte tijd achter de computer wer-
ken met eenvoudige spelletjes voor kleuters. Besteed spelenderwijs aan-
dacht aan de bediening van de computer met de muis. Let vanaf het be-
gin op een goede zithouding.

2. TEKENING MAKEN (1X PER MAAND)
Een goede verkennende werkvorm is het maken van een tekening op de 
computer. Laat het kind experimenteren met een eenvoudig tekenpro-
gramma. Stimuleer het kind zo nodig om ook variaties uit te proberen in 
kleuren en pen- of penseeldikte.

3. PLAATJES KIJKEN (1X PER MAAND)
Plaatjes kijken is een oefening om voorwerpen te herkennen, ook als ze 
in het platte vlak zijn weergegeven. Dat kan met plaatjes in een boek of 
tijdschrift, maar ook online. Verzamel zelf plaatjes, bijvoorbeeld een col-
lectie afbeeldingen rond een thema en bekijk die met het kind. 

4. DIGITAAL PRENTENBOEK BEKIJKEN (1X PER MAAND)
Prentenboeken bekijken en de ervaring van lezen in een boek is een be-
langrijk element in het aanvankelijk leesonderwijs. Er zijn veel prenten-
boeken waarvan ook een digitale versie te vinden is op internet, vaak 
met toegevoegde interactieve mogelijkheden. Laat het kind de ervaring 
met beide mediavormen van hetzelfde verhaal opdoen. Het verhaal is 
dan een feest van herkenning en de aanvullende technieken kunnen 
goed verkend worden.

Groep 1-2

Doel 
De bedieningslogica van ap-
paraten en toepassingen 
begrijpen. Actief onderzoe-
ken wat er kan met media.

Voorbeeldtaak 
Gebruiken van apparatuur.
- Verschillende apparaten 
en platformen herkennen.

http://www.ontdekmedia.nl/hoe-moet-je-achter-een-computer-zitten/
http://www.ontdekmedia.nl/hoe-moet-je-achter-een-computer-zitten/
http://www.ontdekmedia.nl/tekening-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/tekening-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/fotoverhaal-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/fotoverhaal-maken/
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Routine opdoen

Niet alle kinderen doen thuis de ervaring op hoe ze 
een computer moeten bedienen.

1. ROUTINE OPDOEN (1X PER WEEK)
Laat kinderen minstens 1x per week achter de computer werken met een-
voudige spelletjes. Besteed aandacht aan de bediening van de muis en 
het toetsenbord. Let regelmatig op een goede zithouding.

2. TEKENING MAKEN (1X PER MAAND)
Een goede verkennende werkvorm is het maken van een tekening op de 
computer. Laat het kind experimenteren met een eenvoudig tekenpro-
gramma. Stimuleer het kind om variaties uit te proberen in kleuren en 
pen- of penseeldikte.

3. AGENDA BIJHOUDEN (PROJECT)
Laat kinderen kennis maken met het bijhouden van een digitale agenda. 
Vooral bij begrippen als vandaag, (eer)gisteren, (over)morgen is het sa-
men invullen van een digitale agenda voor de activiteiten in de klas een 
mooie oefening.

4. BRONNEN ZOEKEN (1X PER WEEK)
Het zoeken en vinden van informatie is een basisvaardigheid waarmee 
kinderen veel moeten oefenen. Vaak kan het 'wat' worden geïntegreerd 
in een andere les (zaakvakken, spreekbeurt), maar besteed ook zeer re-
gelmatig aandacht aan het 'hoe'. Hoe zoek je handig, wat tik je in, hoe 
blader je door wat je hebt gevonden.

5. SPELLETJES SPELEN (ENKELE KEREN PER JAAR)
Kinderen zullen naar verwachting zelf de weg vinden naar het spelen van 
spelletjes of games op de computer. In het kader van mediawijsheid is 
het belangrijk om hier regelmatig aandacht aan te besteden. Wat spelen 
kinderen graag? Wat voor soort spellen zijn er? Waarom vind je een spel 
leuk of niet leuk? Reflecteer ook op de hoeveelheid tijd die kinderen be-
steden aan computerspellen.

Groep 3-4

Doel 
Via diverse applicaties met 
vrienden en klasgenoten 
communiceren.

Voorbeeldtaak 
Gebruiken van apparatuur.
- Het geschikte apparaat of 
platform bij een doel kie-
zen.

http://www.ontdekmedia.nl/hoe-moet-je-achter-een-computer-zitten/
http://www.ontdekmedia.nl/hoe-moet-je-achter-een-computer-zitten/
http://www.ontdekmedia.nl/tekening-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/tekening-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/agenda-bijhouden/
http://www.ontdekmedia.nl/agenda-bijhouden/
http://www.ontdekmedia.nl/bronnen-zoeken/
http://www.ontdekmedia.nl/bronnen-zoeken/
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Tekenen, meten, leren

Tekeningen maken, meten, woordjes leren; het kan allemaal 
leuker, handiger en mooier met mediatools!

1. TEKENING MAKEN, KIES DE VORM (1X PER MAAND)
Bij veel vakken zijn er opdrachten waarbij iets getekend moet worden. 
Geef kinderen regelmatig zelf de keuze hoe ze dat willen doen (op pa-
pier of digitaal). Laat ze experimenteren met het maken van een teke-
ning op de computer. Bespreek achteraf wat de verschillen zijn en wat 
de voor- en nadelen zijn van beide vormen, passend bij het doel.

2. AFSTAND METEN (PROJECT)
Bij het vak wereldoriëntatie of aardrijkskunde komen kaartvaardigheden 
aan bod. Het leren meten en lezen van afstanden is daarbij een onder-
werp. Met een mediatool kun je op een kaart een virtuele route plannen 
en de afstand te meten. Laat kinderen hiermee experimenteren: hoe 
lang is de route van school naar huis?

3. LEERLIJSTJES MAKEN (1X PER MAAND)
Studievaardigheden zijn vanaf groep 5 aan de orde. De kinderen moe-
ten regelmatig leerstof leren voor een toets of proefwerk. Bijvoorbeeld 
woordjes, topografie, namen of begrippen. Daarvoor zijn verschillende 
strategieën te vinden. Bied de kinderen ook de digitale hulpmiddelen 
hiervoor aan, bijvoorbeeld om zelf leerlijstjes te maken. Nodig ze uit om 
die te gebruiken en bespreek hoe dat bevalt.

4. WOORDJES EN TAFELS LEREN (1X PER MAAND)
Vergelijkbaar met leerlijstjes zijn de gereedschappen om woordjes en 
tafels te leren. Geef de kinderen de ruimte om deze gereedschappen 
goed te leren kennen, zodat ze ze doelgericht kunnen inzetten.

5. PORTFOLIO AANLEGGEN (PROJECT)
Het maken van online producten is onderdeel van het leerproces en de 
toenemende mediawijsheid. Laat kinderen hun groeiende vaardigheden 
vastleggen in een eigen portfolio. De eerste keer dat er met een portfo-
lio gewerkt gaat worden verdient dat een speciaal lesmoment met uit-
leg. Besteed er daarna regelmatig aandacht aan en bespreek hoe de kin-
deren hun portfolio's aan het vullen zijn.

Groep 5-6

Doel 
Een actief gebruiker van di-
verse media zijn. Verschillen-
de games spelen.

Voorbeeldtaak 
Gebruiken van apparatuur. 
- Verschillende apparaten 
en platformen kunnen ge-
bruiken.

http://www.ontdekmedia.nl/tekening-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/tekening-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/tekening-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/tekening-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/afstand-meten/
http://www.ontdekmedia.nl/afstand-meten/
http://www.ontdekmedia.nl/leerlijstjes-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/leerlijstjes-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/woordjes-en-tafels-leren/
http://www.ontdekmedia.nl/woordjes-en-tafels-leren/
http://www.ontdekmedia.nl/woordjes-en-tafels-leren/
http://www.ontdekmedia.nl/woordjes-en-tafels-leren/
http://www.ontdekmedia.nl/portfolio-bijhouden/
http://www.ontdekmedia.nl/portfolio-bijhouden/
http://www.ontdekmedia.nl/portfolio-bijhouden/
http://www.ontdekmedia.nl/portfolio-bijhouden/
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Presenteren

Informatie verzamelen, ordenen en op een mooie ma-
nier presenteren en delen kan met allerlei handige 
mediatools.

1. PRESENTEREN VAN INFORMATIE (1X PER MAAND)
Het presenteren van het eindresultaat van een project komt vaak voor in 
groepen. Stimuleer kinderen om hier geschikte platforms voor te vinden 
en te gebruiken. Start met een eenvoudige tool voor presenteren en be-
steed ook aandacht aan de kwaliteit van de presentatie. Verrijk daarna 
de keuze mogelijkheden met andere tools.

2. INFORMATIE ZOEKEN EN ORDENEN (1X PER MAAND)
Het zoeken van informatie met zoekmachines is een veelvoorkomende 
activiteit. Het ordenen van de gevonden informatie met behulp van digi-
tale gereedschappen vraagt daarom regelmatig aandacht. Bijvoorbeeld 
bij het begin of bij de afsluiting van een les waarin naar van informatie 
zoeken centraal staat.

3. VERZAMELEN VAN IDEEËN (1X PER MAAND)
Help kinderen bij het aanleggen van een verzameling van mooie vond-
sten. Geef de kinderen hiervoor goede aanwijzingen en bespreek regel-
matig wat collecties om andere kinderen te inspireren.

4. TIJDSCHRIFT OF KRANT MAKEN (PROJECT)
Een tijdschrift maken vraagt een combinatie van vaardigheden. Dat 
geldt zowel voor een papieren tijdschrift als voor een online gemaakt 
tijdschrift of een krant. Kies een project waar kinderen in groepjes mee 
aan de slag kunnen gaan. Combineer dit eventueel met een les over het 
maken van kranten en tijdschriften. Nodig bijvoorbeeld een redacteur 
van een (plaatselijke) krant uit.

5. ZELF EEN GEREEDSCHAP MAKEN (PROJECT)
Het gebruiken van informatie van anderen is fijn, maar nog mooier wordt 
het als je zelf informatie kunt toevoegen. Dat kan door een interactieve 
laag aan bestaande informatie toe te voegen. De zaakvakken lenen zich 
goed om de kinderen deze vaardigheid te laten verkennen.

Groep 7-8

Doel 
Eigen materiaal creëren en 
delen met anderen. Kan 
makkelijk crossmediaal ope-
reren.

Voorbeeldtaak 
Gebruiken van apparatuur.
- Ontdekt nieuwe manieren 
van gebruik apparatuur en 
platform.

http://www.ontdekmedia.nl/presentatie-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/presentatie-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/bronnen-verzamelen-en-ordenen-met-yurls/
http://www.ontdekmedia.nl/bronnen-verzamelen-en-ordenen-met-yurls/
http://www.ontdekmedia.nl/verzameling-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/verzameling-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/minitijdschrift-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/minitijdschrift-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/krant-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/krant-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/interactieve-laag-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/interactieve-laag-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/interactieve-laag-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/interactieve-laag-maken/


G2 Oriënteren binnen mediaomgevingen
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Het begin

Laat kleuters meteen wennen aan het bedienen van 
menu’s van bepaalde programma’s.

1. PROGRAMMA STARTEN
(ENKELE KEREN INSTRUEREN)
Help kinderen op weg bij het starten van een bepaald programma. Een 
paar keer voordoen is in veel gevallen voldoende.

2. PROGRAMMA KIEZEN UIT MENU
(ENKELE KEREN INSTRUEREN)
Leer kinderen hoe ze uit een menu dat klaar staat een keuze kunnen ma-
ken.

Groep 1-2

Doel 
Zich oriënteren binnen afge-
bakende mediaomgevin-
gen met een enkelvoudige 
menustructuur (zoals een 
website, of een educatieve 
app geschikt voor de leef-
tijd).

Voorbeeldtaak 
Met een programma of app 
werken. 
- Kan een simpele hande-
ling uitvoeren (OK of start 
klikken).
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De basis

Hoe open en sluit je een programma? Hoe maak je 
keuzes binnen een programma? Hoe keer je terug 
naar het beginscherm? Het is belangrijk dat kinderen 
de basis hiervan beheersen.

1. PROGRAMMA STARTEN (ENKELE KEREN VOORDOEN)
Leer de kinderen hoe ze een veelgebruikt programma op de computer 
kunnen opstarten. Maak ze daarvoor wegwijs in het menu van het eigen 
netwerk van de school. Meestal is een keer voordoen al voldoende.

2. PROGRAMMA AFSLUITEN NA GEBRUIK
(ENKELE KEREN VOORDOEN)
Leer de kinderen dat ze na gebruik van het programma netjes terugke-
ren naar het hoofdmenu, zodat een volgend kind direct kan beginnen.

3. VOLLEDIG GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA  
( INSTRUCTIE ALS HET KIND ERAAN TOE IS)
Zodra er een programma wordt gebruikt waarin keuzes gemaakt kunnen 
worden, is een korte instructie gewenst. Als het programma intuïtief in 
gebruik is, zal dit bijna vanzelf gaan. Let bij kinderen met minder compu-
terervaring op of zij hulp nodig hebben. Geef dan uitleg hoe je door het 
programma navigeert en keuzes maakt.

Groep 3-4

Doel 
Zich kunnen oriënteren bin-
nen complexere, nog 
steeds afgebakende me-
diaomgevingen.

Voorbeeldtaak 
Met een programma of  
app werken. 
- Het programma kunnen 
opstarten en sluiten, en wer-
ken in verschillende levels.
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Tips en trucs

Met enkele tips en trucs worden je leerlingen steeds 
handiger met computers. 

1. AFBEELDING PLAATSEN IN EEN PRESENTATIE  
(ENKELE KEREN INSTRUEREN)
Leer de kinderen hoe ze in een tekstbestand of een presentatie een af-
beelding kunnen opnemen vanaf de schijf van de computer. Het gaat 
hier om het plaatsen van een bestaande afbeelding. Besteed daarbij 
ook aandacht aan de grootte van de afbeelding. Geef uitleg over het for-
maat en de resolutie. Laat kinderen vooral ook zelf eens experimenteren 
met verschillende formaten. Ze kunnen prima zelf conclusies te trekken 
wat er belangrijk is om kwalitatief goed beeld te krijgen.

2. FOTO UPLOADEN (ENKELE KEREN INSTRUEREN)
Leer de kinderen hoe ze een foto moeten uploaden naar een program-
ma (bijvoorbeeld een blog, Pinterest, een eigen schoolwebsite). 

3. BERICHT VERSTUREN (ENKELE KEREN INSTRUEREN)
Het versturen van berichten per e-mail is misschien al bekend. Besteed 
ook aandacht aan het versturen van berichten aan meer lezers. Aan het 
gebruik van cc en bc. En leg de kinderen uit hoe je een bijlage (bijvoor-
beeld een afbeelding) mee kunt sturen met een e-mailbericht.

4. SOFTWARE INSTALLEREN  
(ENKELE KEREN INSTRUEREN)
Dit onderwerp leent zich meer voor een lesmoment waarin de werking 
van de computer wordt toegelicht. De computer heeft programma's no-
dig die je moet installeren. Ga wel na of er op de computers in het lo-
kaal wel geïnstalleerd kan worden. Als het netwerk op een andere ma-
nier wordt onderhouden is deze taak niet direct door de kinderen uit-
voerbaar. Maak dan de vergelijking met het downloaden van apps op 
een tablet of smartphone.

Groep 5-6

Doel 
Zich kunnen oriënteren bin-
nen complexe, open me-
diaomgevingen.

Voorbeeldtaak 
Met een programma of  
app werken.
- Eenvoudige software 
downloaden, installeren en 
gebruiken.
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Programma’s

Als de kinderen kennis hebben gemaakt met diverse pro-
gramma's voor basistechnieken is het goed om een les te be-
steden aan het overzicht van de functies van programma's.

1. SOORTEN PROGRAMMA'S (PROJECT)
Begin bij de programma's die op school in gebruik zijn voor tekstverwer-
ken, e-mailen, presenteren en browsen op het internet. Laat de kinderen 
hier de eigenschappen van ordenen. Wat doe je met welk type program-
ma?

2. MEER PROGRAMMA'S VOOR HETZELFDE (PROJECT)
Als de kinderen vertrouwd zijn met de programma's die op school in ge-
bruik zijn, kunnen ze uitgedaagd worden om eens verschillende program-
ma's met vergelijkbare functies te vergelijken. Gebruik je thuis dezelfde 
webbrowser? Laat de kinderen uitzoeken welke browsers er zijn. Wat zijn 
de overeenkomsten?

3. MEER PROGRAMMA'S MAAR WEL ANDERS (PROJECT)
Er zijn ook programma's die wel verschillen in mogelijkheden, maar toch 
voor hetzelfde doel gebruikt kunnen worden. Laat kinderen bedenken 
welke programma's je kunt gebruiken voor een presentatie (Powerpoint, 
Prezi) of voor het maken van een digitale poster, tekening of oefenlijst-
jes. Laat de kinderen in groepjes een set programma's uitzoeken en or-
denen. Vraag elk groepje een presentatie te maken van de overeenkom-
sten en verschillen. Waarom hebben kinderen een voorkeur voor het 
ene of het andere programma?

4. SLIMME TIPS EN TRUCS (1X PER MAAND)
Het bedienen van programma's vraagt om ervaring en behendigheid. Je 
hebt lang niet alle functies nodig. Het is daarom zinvol om regelmatig 
kennis met elkaar te delen vanuit de praktijksituatie. Laat kinderen die 
handig zijn met een bepaald programma af en toe iets demonstreren of 
uitleggen aan de andere kinderen. Geef daarna de kinderen de ruimte 
om zelf te experimenteren met toepassen van hun nieuwe kennis over 
het bedienen van zo'n programma.

Groep 7-8

Doel 
Verschillende omgevingen 
kennen waarin hetzelfde 
doel bereikt kan worden 
(Prezi versus PowerPoint, Fi-
refox versus Explorer). We-
ten wanneer welke geschikt 
zijn om in te zetten.

Voorbeeldtaak 
Met een programma of  
app werken. 
- Kunnen switchen tussen 
de verschillende apps en 
programma's. Instellingen 
van verschillende program-
ma's beheren en aanpassen 
aan eigen wensen. Program-
ma's kunnen verwijderen.



S1 Reflecteren op eigen mediagebruik
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Ontspannen

Je komt thuis na een dag op school, of de BSO. Wat doe je 
dan? Hoe kun jij even lekker uitrusten?

1. WAT DOE JIJ ALS JE THUISKOMT?  
(ENKELE KEREN PER JAAR)
Laat kinderen vertellen wat zij als ontspanning doen. Is 'even op de com-
puter' ontspanning of juist niet? Dat hoeft niet voor elk kind hetzelfde te 
zijn. Voer zo'n gesprekje eens als er een mooie aanleiding voor is vanuit  
kringgesprek  Betrek verschillende mediatypen in de ervaringsverhalen.

2. KIES JE PLAATJE (1X PER JAAR)
In de onderbouw krijgen kinderen in veel schoolnetwerken een picto-
gram of avatar in het keuzemenu. Mogen ze zelf een plaatje kiezen, voer 
dan het gesprek over die keuze. Waar wil je op lijken? Hoe ziet dat er-
uit? Welk plaatje past goed bij jou en waarom?

3. WIE SPEELT DAAR MET DE AFSTANDSBEDIENING?  
(1X PER JAAR)
Een leuk gespreksonderwerp als er een groot evenement op de televisie 
is, bijvoorbeeld een sporttoernooi (voetbal, olympische spelen, tennis). 
Voer met de kinderen een gesprek over het kijkgedrag in huis. Een leu-
ke invalshoek is: wie heeft de afstandsbediening in de hand? Mag jij ook 
bepalen naar welke zender er gekeken wordt? Hoe spreek je dat thuis 
af?

Groep 1-2

Doel 
- 

Voorbeeldtaak 
Een gesprek voeren over 
eigen mediagebruik. 
- Vragen van de leerkracht 
kunnen beantwoorden over 
hoe vaak een medium 
wordt gebruikt en wat er-
mee gedaan wordt.
Een gesprek voeren over 
de risico's van het delen 
van persoonlijke informatie. 
- Kunnen praten over stere-
otypen (hoe herken je een 
prinses?).



44

Mijn media

Welke media hebben en gebruiken kinderen in deze 
groepen? En welke media hadden ouders en grootou-
ders tot hun beschikking? 

1. MOMENTOPNAME MAKEN (PROJECT)
Maak met de kinderen een inventarisatie van de media die ze kennen en 
zelf gebruiken. Maak een collage of poster over het mediagebruik van 
de groep. Dit is een mooie momentopname. Leuk om te delen met de 
ouders en om na een jaar nog eens op terug te kijken.

2. HOE DEED JE DAT VROEGER? (PROJECT)
In het kader van aanvankelijk geschiedenisonderwijs of wereldoriëntatie 
kunnen kinderen eens gaan vragen aan ouderen (of grootouders en bu-
ren) wat zij vroeger deden toen er nog geen computers waren. Hoe 
zocht je iets op wanneer je wat moest weten? Hoe kwam je aan informa-
tie zonder Buienradar, verkeersinformatie, Google, Twitter of Facebook? 
Nodig eventueel een goede verteller uit de buurt uit in de klas, die de 
kinderen met een inleidend verhaal goed mee kan nemen. Maak van de 
resultaten samen een presentatie of verslag in een geschikte vorm.

3. EEN KAARTJE KRIJGEN IS FIJN! (1X PER MAAND)
Ook sociale vaardigheden kunnen met media worden geoefend. Je inle-
ven in een ander en hem of haar even aandacht geven is waardevol. De 
ander positief verrassen maakt je zelf ook blij. Het sturen van een kaartje 
naar iemand die aandacht verdient kun je in de klas heel goed tot een 
vast thema maken, bijvoorbeeld 1x per week of per maand. Wie krijgt er 
van onze groep een kaartje? Laat de kinderen nadenken over iemand 
die ze kennen, en die wel een kaartje verdient (wegens ziekte of pech, of  
felicitaties). Laat twee of drie kinderen een geschikte kaart uitzoeken (be-
spreek waarom juist deze geschikt is) en versturen.

Groep 3-4

Doel 
Zich kunnen oriënteren bin-
nen complexere, nog 
steeds afgebakende me-
diaomgevingen.

Voorbeeldtaak 
Een gesprek voeren over 
eigen mediagebruik. 
- Het eigen mediagebruik 
kunnen vergelijken met dat 
van anderen (meer/minder, 
zelfde soorten).
Een gesprek voeren over 
de risico's van het delen 
van persoonlijke informatie. 
- Kunnen praten over hoe 
anderen naar jou kijken en 
hoe je zelf wil overkomen.

http://www.ontdekmedia.nl/collage-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/collage-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/presentatie-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/presentatie-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/groepsverslag-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/groepsverslag-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/kaartje-sturen/
http://www.ontdekmedia.nl/kaartje-sturen/
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Handig

Leer kinderen om mediatools handig in te zetten, bij-
voorbeeld bij het bijhouden van afspraken.

1. MIJN AGENDA (PROJECT)
Hoe ziet jouw dag eruit? Tijdsbesteding (timemanagement) is niet alleen 
van belang voor volwassenen. Ook kinderen kunnen baat hebben bij in-
zicht in hun agenda. Hoe ziet de dag eruit? Hoeveel uur besteed je aan 
school, eten, slapen, hobby’s en mediagebruik? In een project kan dit 
een onderwerp zijn waarbij ook een agenda als hulpmiddel geïntrodu-
ceerd wordt. 

2. HEB JIJ MEDIA OP JE KAMER? (PROJECT)
Het maken van een plattegrond van je slaapkamer kan ook een aanlei-
ding zijn om te praten over wat voor media je op je eigen kamer hebt. 
Wie kijkt op zijn/haar eigen kamer tv? Wie heeft een computer op de ka-
mer? Hoe fijn dat ook kan zijn, er is ook een nadeel. Wat doe je als je in 
je eentje nare dingen hebt gezien? Of als er iets minder leuks op inter-
net gebeurt? Maak kinderen duidelijk dat het verstandig is dat ze erover 
praten met anderen als er iets vervelends gebeurd is. 

3. WIE IS DIE BEKENDE NEDERLANDER? (2X PER JAAR)
Actualiteiten in het Jeugdjournaal bieden een goede opstap om eens te 
zoeken naar informatie over personen. Kies samen één of meer perso-
nen en laat de kinderen in groepjes zoeken naar informatie over die per-
soon. Wat kun je allemaal vinden? Hoe kun je zien of het waar is? Wat 
voor beeld heb je nu van die persoon? Hetzelfde kun je doen met een 
bekende artiest waar meerdere kinderen fan van zijn.

4. PROFIELFOTO'S MAKEN (PROJECT)
Gebruikt de school een intern netwerk waarop de kinderen met hun pro-
fielfoto staan, dan is een fotoproject leuk om te doen. Hoe wil jij (herken-
baar!) op het schoolnetwerk staan? Wat is kenmerkend voor jou, hoe wil 
je herkend worden? Voor deze opdracht zijn digitale camera's nodig. 
Laat de kinderen elkaar fotograferen. Bespreek wat er kan en mag. Be-
spreek daarna ook wat 'profilering' betekent. Maak de kinderen bewust 
van het beeld dat je met een profielfoto oproept.

Groep 5-6

Doel 
Zich bewust zijn van het ei-
gen patroon van mediage-
bruik.

Voorbeeldtaak 
Een gesprek voeren over 
eigen mediagebruik.
- Kunnen aangeven wat de 
relatie is tussen mediage-
bruik en tijd voor andere 
hobby's, tijd voor school, 
kennis van nieuws, etc.
Een gesprek voeren over 
de risico's van het delen 
van persoonlijke informatie.
- In staat  zijn om willekeuri-
ge mensen online op te zoe-
ken, erachter te komen wat 
er over die mensen bekend 
is, en deze personen type-
ren.

http://www.ontdekmedia.nl/agenda-bijhouden/
http://www.ontdekmedia.nl/agenda-bijhouden/
http://www.ontdekmedia.nl/plattegrond-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/plattegrond-maken/
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Google jezelf

Informatie die je over jezelf of die anderen over jou 
online zetten blijft altijd op internet vindbaar. 

1. BEN JIJ TE VINDEN OP INTERNET? (PROJECT)
Laat kinderen hun naam googelen. Zijn ze vindbaar? Via een profiel op 
een sociaal netwerk bijvoorbeeld? Een kind kan ook vindbaar zijn via uit-
slagen van sportwedstrijden. Voer een gesprek over privacy: hoe wil je 
dat ze met jouw gegevens omgaan?

2. VERLEIDERS OP WEBSITES? (1X PER MAAND)
Veel websites die kinderen graag bezoeken bevatten reclame. Bekijk sa-
men eens een paar favoriete websites van de kinderen en bespreek wel-
ke verleidingstrucs er zijn om je te laten klikken op een advertentie. Be-
spreek ook wat je moet doen als je ergens (per ongeluk) iets hebt aange-
vraagd (melden aan je ouders).

3. SPELLETJES SPELEN (ENKELE KEREN PER JAAR)
In het kader van mediawijsheid is het belangrijk om regelmatig aandacht 
te besteden aan het gamegedrag van kinderen. Wat spelen kinderen 
graag? Welk type spellen zijn er? Waarom vind je een spel leuk of niet 
leuk? Reflecteer ook op de hoeveelheid tijd die kinderen besteden aan 
het spelen van computerspellen.

4. VRAGEN, ZOEKEN EN NADENKEN  
(ENKELE KEREN PER JAAR)
Het stellen van vragen in je netwerk gaat heel eenvoudig. Op Twitter 
werk je met #durftevragen of #dtv. Een vraag stellen op een forum gaat 
ook heel makkelijk. Voer een gesprek met de kinderen over de betrouw-
baarheid van de antwoorden. Klopt het advies dat je krijgt? Hoe kun je 
dat onderzoeken?

5. SAMEN DELEN (ENKELE KEREN PER JAAR)
Wees als leerkracht zeer alert op het buitensluiten en pesten van leerlin-
gen, juist via de sociale media. Besef ook dat niet alles transparant is. 
Creëer regelmatig een open gesprek hierover, ook zonder een directe 
aanleiding binnen de eigen school.

Groep 7-8

Doel 
De duur en frequentie van 
het eigen mediagebruik do-
seren. Mediamechanismen 
kunnen doorgronden die 
verleiden om steeds verder 
te lezen, kijken, klikken of 
spelen. Beseffen hoe media-
gebruik invloed heeft op de 
levensstijl. Analyseren hoe 
mediaconsumptie van in-
vloed is op de eigen kijk op 
de wereld. De ervaringshori-
zon ruim houden door de 
eigen mediaconsumptie di-
vers te houden.

Voorbeeldtaak 
Een gesprek voeren over 
het eigen mediagebruik. 
- Eigen mediagebruik on-
der woorden brengen en 
reguleren.
Een gesprek voeren over 
risico's van delen van per-
soonlijke informatie. 
- In staat zijn zichzelf op te 
zoeken op internet en zich 
bewust zijn van het effect 
van zijn online imago. 



S2 Doelen realiseren met media
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Kom kijken!

Bedenk een evenement dat past in het reguliere con-
tact met ouders. Een tentoonstelling aan het eind van 
een thema, bijvoorbeeld. Kinderen kunnen hun werk-
stukjes tentoonstellen in het lokaal. En dan kunnen 
de ouders worden uitgenodigd. We gaan reclame ma-
ken!

1. EEN AFFICHE MAKEN
Maak samen met de kinderen een poster waarop de tentoonstelling 
wordt aangekondigd. Hang de poster op verschillende plekken in de 
school op. En nodig de ouders uit er naar te kijken wanneer ze hun kin-
deren komen halen of brengen.

2. KAARTJES MAKEN
Bij elk werkstukje moet natuurlijk wel een kaartje liggen wie de maker is. 
Maak de kaartjes met een tekenprogramma of een tekstverwerker sa-
men met elk kind en print het kaartje daarna uit.

Groep 1-2

Doel 
-

Voorbeeldtaak 
Reclameboodschap maken.
- Opdracht van de leer-
kracht uitvoeren: "maak re-
clame voor…".

http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken/
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Hoe voel je je?

Met mediatools kunnen kinderen zich uitdrukken, zo-
wel in tekst als in beeld. 

1. FOTOVERHAAL MAKEN
Laat kinderen een serie foto's maken van de verkeerssituatie rondom de 
school. Maak met de kinderen een verdeling in 'veilig' en 'onveilig'. Be-
denk ook samen hoe het brengen en halen van kinderen veiliger kan wor-
den en blijven. Laat de kinderen een bericht voor de schoolwebsite of 
een digitale poster maken waarmee ze aandacht vragen voor de ver-
keersveiligheid.

* Is dit te moeilijk, maak dan zelf de foto's en laat de kinderen met de 
gegeven foto's het verhaal maken.

2. GEDICHT SCHRIJVEN
Is er iets heel leuks of misschien wel iets heel verdrietigs gebeurd? Dan 
wil je proberen te laten zien hoe dat voelt. Laat de kinderen gedichten 
schrijven die iets van dat gevoel uitdrukken. En daarna wil je de gedich-
ten natuurlijk delen. De mediatool kan in deze groep het beste gebruikt 
worden onder leiding van de leerkracht.

3. POSTER MAKEN
De aankondiging van een evenement (wedstrijd, talentenjacht, tentoon-
stelling, quiz etc.) is een prima werkvorm om deze competentie mee uit 
te werken. Hierin komen meer vaardigheden aan bod en leren kinderen 
die toepassen om een doel mee te bereiken: meld je aan, kom kijken, 
doe mee. Allemaal inspirerende vormen om reclame te leren maken. 
Een digitale poster kan op de website van de school of de sociale me-
dia.

Groep 3-4

Doel 
-

Voorbeeldtaak 
Reclameboodschap maken
- Zelf kunnen bepalen waar 
reclame voor gemaakt 
wordt, en met welk medi-
um.

http://www.ontdekmedia.nl/verhaal-schrijven
http://www.ontdekmedia.nl/verhaal-schrijven
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken
http://www.ontdekmedia.nl/gedichten-schrijven
http://www.ontdekmedia.nl/gedichten-schrijven
http://www.ontdekmedia.nl/gedichten-schrijven
http://www.ontdekmedia.nl/gedichten-schrijven
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken
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Wat wil je weten?

Met mediatools is heel veel mogelijk! Een quiz, een 
rap of een enquête houden.

1. ZAL IK MIJ AANMELDEN? (PROJECT)
Als kinderen op internet actief zijn komen ze op plaatsen waar ze iets 
kunnen aanvragen of bestellen. Vaak kun je iets gratis krijgen als je je ge-
gevens achter laat. Het is belangrijk dat kinderen inzicht hebben in dit 
proces: je gegevens zijn geld waard. Bekijk samen met de kinderen een 
paar sites die zij regelmatig bezoeken. Hoe herken je of het reclame be-
treft? Je kunt hier een projectles van maken, of het incidenteel behande-
len als er iets is voorgevallen.

2. ENQUÊTE MAKEN (PROJECT, OF 1X PER JAAR)
Het is ook mogelijk dat kinderen zelf iets willen weten van anderen. Bij-
voorbeeld om meningen te horen over een onderwerp dat zij belangrijk 
vinden. Misschien willen ze dan zelf een enquête maken en afnemen.

3. QUIZ SAMENSTELLEN (PROJECT, 1X PER JAAR)
Een leuk onderdeel van een schoolfeest, of een open dag, is een quiz. 
Hoeveel weet iedereen van de wijk of de woonplaats? Of van een bijzon-
der persoon of gebouw? Maak de quiz zo dat hij digitaal is in te vullen.

4. TALENTENJACHT VOOR RAPPERS (PROJECT)
Een rap is vaak bedoeld om aandacht te vragen voor iets wat je graag 
zou willen veranderen. Laat kinderen eens bedenken wat er anders zou 
kunnen in hun woonplaats, of in de wereld. Er zijn vast talenten in de 
groep die daar een mooie rap van maken. Laat de andere kinderen de 
aankondiging van het optreden verzorgen.

Groep 5-6

Doel 
Digitale en online media ge-
bruiken wanneer dit ge-
vraagd wordt (zoals bij het 
invullen van een online vra-
genlijst).

Voorbeeldtaak 
Reclameboodschap maken.
- Reclame voor verschillen-
de doelgroepen kunnen ma-
ken.

http://www.ontdekmedia.nl/enquete-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/enquete-maken/
http://www.ontdekmedia.nl/quiz-maken
http://www.ontdekmedia.nl/quiz-maken
http://www.ontdekmedia.nl/rap-maken
http://www.ontdekmedia.nl/rap-maken
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken
http://www.ontdekmedia.nl/poster-maken
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Wat gebeurt er?

In groep 8 vinden er veel bijzondere gebeurtenissen plaats: 
het schoolkamp, de musical. Laat kinderen digitaal verslag 
doen zodat heel veel mensen kunnen meekijken en meele-
ven!

1. SCHATKAART MAKEN (PROJECT)
Zelf een spel maken is een echte uitdaging. Denk bijvoorbeeld aan een 
spannend verhaal met een heuse speurtocht. Daarvoor kun je kinderen 
vragen om een schatkaart te maken. Laat ze belangrijke punten marke-
ren op een digitale kaart en daar een speurtocht bij bedenken.

2. EEN TIJDLIJN VAN EEN GEBEURTENIS DELEN  
(PROJECT)
Een belangrijke gebeurtenis op school (een verhuizing, een brand, een 
inbraak) houdt kinderen bezig. Het ordenen van de gebeurtenissen en 
erover praten is zinvol. Je kunt ook een digitale tijdlijn maken. (In geval 
van een serieus misdrijf wel even goed afstemmen met de politie.)

3. PROMOTIEFILMPJE MAKEN (PROJECT, 1X PER JAAR)
Reclame maken leent zich bij uitstek voor het oefenen van deze media-
competentie. Bedenk eerst een doelstelling, bijvoorbeeld het publiek 
uitnodigen voor de sponsorloop of het voetbaltoernooi. Maak er een 
wervende promo voor. Neem de scenes op en monteer het tot een film-
pje op Youtube.

4. VERSLAG VAN HET SCHOOLKAMP (PROJECT)
Met een verslag van een schoolreis, werkweek of schoolkamp kun je di-
verse mediacompetenties mooi toepassen. Dat kan via een presentatie, 
een groepsverslag, blogartikelen of een film. Help de kinderen bij wat ze 
precies willen gaan vertellen en aan wie. Zo leren ze goed nadenken 
over de boodschap en de doelgroep.

5. DE AFSCHEIDSKRANT (PROJECT, GROEP 8)
Maak een krant of tijdschrift met de klas waarin ieder een verhaal of af-
beelding zet over hoe je het vond op school. Dag school!

Groep 7-8

Doel 
Onder begeleiding toepas-
singen gebruiken bij het rea-
liseren van persoonlijke, on-
derwijsgerelateerde en so-
ciaal-maatschappelijke doel-
stellingen en deze effectief 
in kunnen zetten (zoals bij 
het inzamelen van geld 
voor een goed doel).
Expertise delen met ande-
ren om ook hun mediastra-
tegie te optimaliseren. Niet 
alleen eigen doeleinden 
voor ogen hebben, maar 
ook die van anderen bevor-
deren en van de communi-
ty's waaraan deelgenomen 
wordt.

Voorbeeldtaak 
Reclameboodschap maken.
- Reclame maken en daad-
werkelijk uitzetten in real li-
fe.

http://www.ontdekmedia.nl/kaart-maken
http://www.ontdekmedia.nl/kaart-maken
http://www.ontdekmedia.nl/routebeschrijving-maken
http://www.ontdekmedia.nl/routebeschrijving-maken
http://www.ontdekmedia.nl/tijdlijn-maken
http://www.ontdekmedia.nl/tijdlijn-maken
http://www.ontdekmedia.nl/filmpje-maken
http://www.ontdekmedia.nl/filmpje-maken
http://www.ontdekmedia.nl/filmpje-maken
http://www.ontdekmedia.nl/filmpje-maken
http://www.ontdekmedia.nl/presentatie-maken/%22%20%5Co%20%22Presentatie%20maken
http://www.ontdekmedia.nl/presentatie-maken/%22%20%5Co%20%22Presentatie%20maken
http://www.ontdekmedia.nl/groepsverslag-maken
http://www.ontdekmedia.nl/groepsverslag-maken
http://www.ontdekmedia.nl/verslag-schrijven
http://www.ontdekmedia.nl/verslag-schrijven
http://www.ontdekmedia.nl/filmpje-maken
http://www.ontdekmedia.nl/filmpje-maken
http://www.ontdekmedia.nl/krant-maken/%22%20%5Co%20%22Krant%20maken
http://www.ontdekmedia.nl/krant-maken/%22%20%5Co%20%22Krant%20maken
http://www.ontdekmedia.nl/minitijdschrift-maken/%22%20%5Co%20%22(Mini)tijdschrift%20maken
http://www.ontdekmedia.nl/minitijdschrift-maken/%22%20%5Co%20%22(Mini)tijdschrift%20maken


Over Ontdekmedia

 

Deze uitgewerkte activiteiten bij de competenties 
en de links naar werkvormen en mediatools zijn te 
vinden op de website:

www.ontdekmedia.nl

Deze website is in 2014 samengesteld door:

•	
 Uitgeversacademie BV:  Marleen van Rossum, 
Lydia Vroegindeweij

•	
 Patsboem!: Liesbeth Rosendaal, Juul Lelie-
veld, Annemiek de Groot

Ontdekmedia is mogelijk gemaakt met een stimule-
ringsbijdrage van Mediawijzer.net
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