
Deze les in ontwikkeld door Edupos. Edupos is een onderwijsadviesdienst gespecialiseerd in o.a. gepersonaliseerd leren, digitale 

geletterdheid en mediawijsheid.  

LESINSTRUCTIE LEERKRACHT 
Week van de Mediawijsheid  
Generatie media: samen mediawijs 
 
 

Benodigdheden: 
 

- Lesinstructie 
- Werkblad  
- Computer of tablet  

 
 

Doelen: 
 

- Uw leerlingen leren 
wat mediawijsheid is.  

- Uw leerlingen kritisch 
kijken naar hun eigen 
mediagedrag. 

- Uw leerlingen leren 
het gesprek aan te 
gaan over (social) 
media.  

- Uw leerlingen leren 
verschillende (social) 
media logo’s kennen.  

 
 
 
 
 
 
 

Ophalen voorkennis 
Vraag uw leerlingen wat zij al weten over mediawijsheid en de Week van de 
Mediawijsheid?  
 

Kennis overdracht 
Leg uw leerlingen uit wat mediawijsheid is en vraag uw leerlingen wanneer zij iemand 
mediawijs vinden en of ze voorbeelden kunnen geven van mediawijze en niet-mediawijze 
kinderen. Mediawijsheid is het kritisch en bewust omgaan met media, dus: weten wat je 
doet met media.  
Vertel uw leerlingen over de Week van de Mediawijsheid en leg uit waarom deze week 
bestaat. Onderstaande informatie kan u hierbij helpen: 
De huidige generatie kinderen en jongeren groeit op in een wereld vol media. Een wereld 
waarin je slechts een smartphone nodig hebt om dagelijks op ontdekkingsreis te gaan. 
Waarin je eenvoudiger met elkaar in contact kan komen dan ooit tevoren. Maar behalve 
deze eindeloze mogelijkheden, zijn er ook risico’s. Van cyberpesten en wraakporno tot 
nepnieuws en radicalisering. De manier waarop we ons online gedragen, kan uiteindelijk 
grote maatschappelijke gevolgen hebben. Hierover moeten we met elkaar in gesprek, maar 
dat is niet altijd even makkelijk. Omdat we elkaar niet begrijpen, een andere ‘taal’ spreken 
of de mediawijze skills missen om tot de kern door te kunnen dringen. Daarom is het thema 
van de Week van de Mediawijsheid 2017 Generatie Media: samen mediawijs. Van 17 tot en 
met 24 november roepen we docenten, professionals, ouders, kinderen en jongeren op om 
zowel thuis als in de klas samen in gesprek te gaan over ons online gedrag en mediawijze 
vaardigheden. Zodat we elkaars leefwerelden beter leren begrijpen en de volgende stap 
kunnen zetten richting een generatie die klaar is voor een mediawijze toekomst. Bron: 
mediawijzer.net  
Vraag uw leerlingen of ze thuis ook in gesprek gaan met ouders over wat ze online doen. 
Vraag ze ook waarom ze dit wel of niet thuis bespreken.  
 

Individuele verwerking 
Uw leerlingen kunnen de opdrachten op papier of digitaal maken.  
 
 

Papier U print de werkbladen en uw leerlingen vullen deze in.   

Digitaal  Ga naar www.schoolrijk.nl/lesmateriaal/502  
en plan de les ‘Samen Mediawijs' in voor uw 
leerlingen. Heeft u nog geen account in 
Schoolrijk? Maak dan gratis een account aan. 
Voeg uw leerlingen toe en plan de les ‘Samen 
Mediawijs’ in.  
 

 

 

De leerlingen maken de opdrachten 1 t/m 5 zelfstandig. Opdracht 6 mogen uw leerlingen 
samen met een klasgenootje maken. Het zijn mediawijsheid gerelateerde vragen die 
kinderen tijdens de les aan elkaar mogen stellen en thuis aan hun ouders. Uiteraard kunnen 
de ouders de vragen ook aan hun kinderen stellen. Het doel van deze opdracht is om samen 
in gesprek te gaan over mediawijsheid. Opdracht 7 is een puzzelopdracht, waarbij ze 
waarschijnlijk hulp nodig hebben van klasgenoten, ouders, de leerkracht of internet. 
Leerlingen moeten erachter komen waar de verschillende social media logo’s voor staan. 
Het antwoord kunnen ze mailen naar info@edupos.nl. Met deze opdracht kunnen ze een 
Workshop Social Media winnen voor de hele klas, die ze wordt aangeboden door 
Onderwijsadviesdienst Edupos. Zeker de moeite waard om mee te doen!  
 

Terugblik 
Vraag uw leerlingen wat ze deze les hebben geleerd.  

 

 

http://www.schoolrijk.nl/lesmateriaal/502
mailto:info@edupos.nl

