Leerling zelfstandig laten werken
De lessen Mediawijsheid zijn opgezet als klassikale lessen, waarbij in gesprek met de klas het
onderwerp behandeld en besproken wordt. Dat is ook de meest waardevolle manier om deze lessen
te geven. De kinderen spreken met elkaar, leren van elkaar waarbij de gesprekken te sturen zijn met
behulp van de achtergrondinformatie in het onderdeel “Voor de leerkracht”.
In sommige gevallen kan de voorkeur gegeven worden aan een zelfstandige verwerking van een les
mediawijsheid. Bijvoorbeeld als de les op afstand gegeven moet worden. Voor die situaties hebben
we een aantal lessen omgezet in een zelfstandig werken les met een printblad. Download het
printblad en mail dit aan de leerlingen. Geef daarbij aan dat ze het moeten opslaan door ‘opslaan als’
te kiezen en hun naam aan het document te geven. Na elke opdracht dient dit opnieuw te gebeuren,
de laatst opgeslagen versie kan naar de leerkracht terug gemaild worden.
Er zijn antwoordbladen per les op afstand beschikbaar. Hierbij dient rekening gehouden te worden
dan er persoonlijke- en beoordelingsvragen zijn die het kind zelf kan bepalen. Hier staan argumenten
genoemd en geen ‘goed’ of ‘fout’ antwoorden.
Wel raden we aan om de les met de leerlingen na te bespreken.

De volgende lessen zijn geschikt voor zelfstandige verwerking:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hacken
Nepnieuws
Gratis films downloaden?
Ben ik een Kunstenaar?
Wat komt er kijken bij een musical?
Hoe maak ik een werkstuk?*
Social Media*
Verdiepingslessen

*Deze lessen zijn geschikt om te combineren met het spelen van Copy Koppie Quests. Dat zijn twee
mini-games over auteursrecht die onderdeel zijn van de game Hackshield.
https://www.joinhackshield.nl/competitie/copykoppie
De quest ‘Copy Koppie Portretrecht’ is ook goed te combineren met de lessen ‘foto’s delen’ &
‘Bekend worden als televisiester’. De quest ‘Copy Koppie Plagiaat ’ is goed te combineren met de
lessen ‘Social Media’ en ‘Hoe maak ik een werkstuk

De verdiepingslessen lenen zich ook voor onderwijs op afstand
Deze lessen bestaan uit een introductievideo van Tobias, een op leesniveau groep7/ 8 gemaakte
leestekst over respectievelijk de rechten van een gebruiker, de rechten van een maker en één over
portretrecht, waarna de leerlingen in een quiz hun in de tekst opgedane kennis kunnen toetsen.
Daarnaast is er nog een leuke doe-opdracht in de vorm van een woordzoeker, kruiswoordpuzzel of
rebus. Zeker als er al een korte les is gegeven over een van deze thema’s, lenen de verdiepingslessen
of onderdelen daaruit zich voor zelfstandig werken.

Dit lespakket wordt mede mogelijk gemaakt door:

