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Opdracht

Met begeleiding en onder toeziend oog maken leerlingen zelf content voor een social media kanaal van school. Dit
kanaal wordt (tijdelijk) beheerd door groep 8, de docent, beheerder bedrijfsprofiel en betrokken hulpouders.
Groep:
VOORBEREIDING:
KIJKEN:
MAKEN:
VERWOORDEN:

8
vanaf 45 minuten
wisselend
wisselend
wisselend

Focus op competentiegroep: G1:
		
Mediawijsheid competentie: B1:
		
		
C1:
		
		
		

Creëert eigen materiaal en deelt dit met anderen. Opereert makkelijk crossmediaal.
Ontdekt nieuwe manieren van gebruik apparatuur en platform.
Beseft dat de samenleving vraagt om mediavaardigheden. Kan eigen mening
verwoorden over hoe media een rol spelen in eigen leven, en kan dit vergelijken met
anderen, en andere tijdperken
Kan de betrouwbaarheid van informatie beoordelen. Kan informatie van diverse
bronnen met elkaar vergelijken en de gevonden informatie synthetiseren.
Kan binnen het totale (gevraagde en ongevraagde) informatieaanbod relevante 		
informatie selecteren.

Leerdoelen

• De leerling leert onder begeleiding en in een veilige leeromgeving creatief om te gaan met media en ziet hoe leuk en 		
aantrekkelijk nieuwe media kunnen zijn.
• De leerling maakt kennis met nieuwe technieken met betrekking tot het creëren van media.
• De leerling doet nieuwe kennis op over de totstandkoming en werking van media door reflectie op eigen mediaproducties.
• De leerling leert kundig en kritisch om te gaan met media ter voorbereiding op het digitaal burgerschap.

Meer informatie

Je kunt de focus leggen op een niet gepersonaliseerde account waardoor de leerlingen allen dezelfde start hebben. Denk
hierbij aan een lege tijdlijn, geen vrienden etc. Je kunt ook de focus leggen op samen media maken in een afgeschermde
omgeving dus in een geheime groep of privé account.
De doorgaande leerlijn heeft de leerling getraind in de vaardigheden rond begrip, gebruik en communicatie. In groep 8
mag de leerling oefenen in de praktijk ter voorbereiding op het digitaal burgerschap. Zoek uit wat het sociale media beleid
is, welke kanalen al in gebruik zijn en welke wijze van gebruik (gericht op veiligheid en privacy) toestemming van de ouders
oplevert. Werk samen en/of vraag advies aan de beheerder van de website/het sociaal media kanaal. Lees ook dit artikel
van de Consumentenbond over ouderlijke toestemming en social media: https://www.consumentenbond.nl/veilig-onlineopgroeien/sociale-media-16-plus

KIJKEN & MAKEN!
Voorbereiding

Bedenk welk KIJK- en MAAK-leerdoel je wilt benadrukken:
• De leerling leert onder begeleiding en in een veilig leeromgeving creatief om te gaan met media en ziet hoe leuk en
aantrekkelijk nieuwe media kunnen zijn.
• De leerling maakt kennis met nieuwe technieken met betrekking tot het creëren van media.

Benodigdheden
•
•
•
•

Film- foto- of geluidsopname apparatuur met bijbehorende kabels.
Computers met internet toegang.
Account(s).
Afspraken gebaseerd op het sociale mediabeleid van de school en de online omgangsvormen die door de klas zijn bepaald 		
in de les.
• Toestemming van de ouders en/of begeleiders van de leerling.
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Lessuggesties

• Sta voor deze les, week en/of jaar stil bij de mogelijkheden en kansen van en voor de school. Voor inspiratie en tips zie
bijlage 8 voor de mediatoolkit voor de basisschool van Mijn Kind Online.
• Bepaal de tijdsduur: jaar, themaweek of themadag - (bijv. Week van de Mediawijsheid)
• Zoek ‘expert’-ouders: wie zitten er op het gekozen kanaal. Zijn er ouders die zich er beroepsmatig mee bezighouden?
Is iemand fotograaf?
• Bepaal met de klas de nettiquette van het medium.
• Denk gezamenlijk na over profielfoto(‘s), profielnaam, omschrijving, hashtag, beheerdersrol(len).
• Sta met de leerling stil bij wat is er nodig is voor het bericht.
• Bepaal wie de doelgroep is.
• Breng in kaart wie er allemaal online zijn op het gekozen medium: leerlingen, burgemeester, Gemeente, Ouders, 			
Middelbare scholen etc.
• Wat is je doel: laat je het leerproces van groep 8 zien of staat bijvoorbeeld de brugklas centraal? Geef je tips voor de 		
brugklas: open dagen, tips voor kaften, tips voor huiswerk maken, nieuwe vrienden maken, oriëntatie op beroepskeuze, reik 		
je handige apps om je huiswerk mee te maken etc.

VERWOORDEN!
Reflectie/presentatie
Voorbereiding

Bedenk welk VERWOORD-leerdoel je wilt benadrukken;
• De leerling doet nieuwe kennis op over de totstandkoming en werking van de media door reflectie op eigen
mediaproducties.
• De leerling leert kunding en krtitisch om te gaan met media ter voorbereiding op het digitaal burgerschap.
De leerling leert door het behandelen van alle leuke berichtjes kundig en kritisch om te gaan met media ter voorbereiding 		
op het digitaal burgerschap. De makers van het bericht vertellen over hun keuzes in het maakproces en de bron(nen).
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