M3.1

MEDIAWIJSHEID

Even bellen!
Opdracht

Tijdens deze les gaan de leerlingen ervaren welke digitale manieren van
communiceren er zijn. Ook leren ze op welke manier zo’n digitale manier
van communicatie ingezet wordt.
Groep:
VOORBEREIDING:
KIJKEN:
MAKEN:
VERWOORDEN:

3
± 30 minuten
40 minuten
10 minuten
5 minuten

Focus op competentiegroep:

Gebruik:
Apparaten en toepassingen BEDIENEN
Toepassingen EXPLOREREN
Begrip:
Media DOORGRONDEN
DISCUSSIËREN over media
Communicatie: VERBINDEN via media
Strategie: REFLECTEREN op mediagebruik

Mediawijsheid competentie:

Leerdoelen

• De leerlingen maken kennis met digitale manieren van communiceren
• De leerlingen weten op welke wijze zo’n digitale manier van communicatie wordt ingezet.
• De leerlingen reflecteren op mediagebruik
Een groot onderdeel van deze les is een Digidoener van FutureNL. De lesinstructie, presentatieslides en werkbladen zijn te
vinden op LessonUp: www.lessonup.com/nl/lesson/gcpDaXqny8jnwdrKy
Meer informatie: In deze les staat het volgende ethische vraagstuk centraal. We leven samen in een digitale wereld.
Leerlingen worden thuis ook geconfronteerd met de vele vormen van digitale communicatie die soms meer tijd en
ruimte innemen dan misschien wenselijk is. Wat vinden de leerlingen ervan als hun gezinsleden veel tijd op hun telefoon
doorbrengen? Durven ze daar iets van te zeggen? Wat gebeurt er met henzelf als
ze op de telefoon iets mogen doen? Horen ze hun ouders dan ook nog wel als er iets gevraagd wordt? Zijn er thuis regels over
het gebruik van de telefoon/tablet?

KIJKEN!
Voorbereiding en benodigdheden

• Bedenk welk KIJK-leerdoel je wilt benadrukken:
- de leerlingen maken kennis met digitale communicatiemiddelen
- de leerlingen praten en denken over het gebruik van digitaal communiceren
• Lees de handleiding
• Zet de slides van LessonUp www.lessonup.com/nl/lesson/gcpDaXqny8jnwdrKy klaar op het digibord.
• Vier stuks A4-papier, (dikke) stift, wasknijper
• Een smartphone met een timer

Lessuggestie

• Neem de handleiding voor de leerkracht erbij en doorloop slide 1 t/m 4 van de presentatie met elkaar
• Eventueel: Controleer de mogelijkheden die je hebt rondom beeldbellen (via computer/tablets/digibord enz.) en maak een 		
afspraak met iemand om kort te beeldbellen via Zoom, Teams, Google Meet, Jitsi, Facetime, whatsApp of een van de andere
online tools om met elkaar met beeld te communiceren.
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MAKEN/DOEN!
Voorbereiding

Bedenk welk MAAK-leerdoel je wilt benadrukken:
• De leerlingen reflecteren op mediagebruik
• De leerling krijgt of bedenkt vragen over communiceren.

Benodigdheden

• de 4 A4-tjes met schetsen gemaakt bij KIJKEN
• de handleiding en slides van LessonUp

Lessuggestie

Neem de handleiding voor de leerkracht erbij en doorloop slide 5 t/m 6 van de presentatie met elkaar

VERWOORDEN!
Voorbereiding

Bedenk welk VERWOORD-leerdoel je wilt benadrukken:
• de leerling kan vertellen en een vraag stellen over wat is besproken.
• de leerling kan vertellen over zijn ervaring.

Reflectie

• Bespreek hoe de leerlingen de opdracht ervaren hebben. De volgende vragen kun je daarbij gebruiken:
- Welke manieren van met elkaar praten op afstand hebben jullie onthouden?
- Wie weet welk communicatiemiddel je op welk moment handig kunt gebruiken?
- Wat kun je doen als je niet meteen antwoord hoeft te hebben? (e-mail sturen)
- Wat kun je doen als je iemand graag wil zien? (even videobellen)
- Wie weet er nog meer manieren om met elkaar digitaal te communiceren? (bijvoorbeeld chatten via de computer. )
• Laat de telefoon weer afgaan. Pak het erbij. Kijk naar de leerlingen. Zet de telefoon uit. ‘Bellen is heel leuk, maar niet als je op
dat moment met andere mensen aan het praten bent. In het echt nog wel!’ Stop de telefoon weg.
Meer achtergrondinformatie over de telefoon
https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/weten/info-voor-werkstuk-en-spreekbeurt/techniek-en-wetenschap/telefoon.html

Lesuitbreiding

Gebruikersinformatie bij het beeldbellen/videogesprekken
Zoom https://support.zoom.us/hc/en-us (engels)
Jitsi https://jitsi.github.io/handbook/docs/intro
FaceTime (Apple) https://support.apple.com/nl-nl/HT204380
Google Meet https://support.google.com/meet/answer/9302870?hl=nl&co=GENIE.Platform%3DDesktop
Microsoft Teams https://support.microsoft.com/nl-nl/office/teams-gebruiken-op-het-web-33f84aa9-2e8b-47ac-867602033454e385
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