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Team Jeugd en Onderwijs 

Van 5 t/m 12 november is het weer de Week van de Mediawijsheid! Het thema van dit jaar 

is Samen Sociaal Online. We staan stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld 

en maken ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. En natuurlijk om jezelf of een 

ander mediawijzer te maken – en daarmee weerbaarder en digitaal vaardiger.  

Als eerste willen we graag attenderen op de gratis landelijke webinar  

“Samen sociaal online” voor ouders en opvoeders van kinderen van 8 – 12 jaar 

https://www.bibliotheekhardenberg.nl/programma/1362-landelijke-webinar-samen-

sociaal-online   

Om  te inspireren hebben we een aantal leuke activiteiten  opgezocht waar je 

zonder al te veel voorbereiding in de klas mee aan de slag kunt. 

BiebBoys voor groep 5 t/m 8: Jullie kennen ze misschien al, dit vrolijke duo. Haal de 

BiebBoys in de klas! Kijk voor meer informatie en schrijf je in op www.biebboys.nl en 

ontvang iedere maand de nieuwste video plus lesbrief! Speciaal voor de Week van de 

mediawijsheid is er deze:  http://www.biebboys.nl/10-samensociaalonline/  

Mediamasters –  

Ga de strijd aan om de meest mediawijze klas van Nederland te worden! 
MediaMasters is een spannende, gratis game voor groep 7 en 8. Tijdens MediaMasters 

komen onderwerpen als online pesten, sociale media, nepnieuws, reclame en veilig 

internetten aan bod.  Samen met je klas speel je tijdens de Week van de Mediawijsheid vijf 

mediamissies en strijd je om de titel Meest Mediawijze klas van Nederland! MediaMasters is 

ook geschikt voor speciaal onderwijs 

Kijk voor meer informatie op www.mediamasters.nl of schrijf je direct in via onderstaande 

QR-code! 
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Mediasmarties – Ga op zoektocht naar samen sociaal online 

Voor kinderen van 9 t/m 12 heeft MediaSmarties een zoektocht bedacht waarin kinderen 

(en hun ouders) worden uitgedaagd om samen op zoek te gaan naar de sleutel om samen 

sociaal online te zijn! Leerlingen krijgen vijf opdrachten die gekoppeld zijn aan verschillende 

media. In de opdrachten moeten ze lezen, luisteren, kijken, spelen en doen. Na de hand 

worden ze uitgedaagd te praten over de verhalen die ze hebben gelezen of gehoord. De 

Zoektocht kun je in de klas spelen, maar je kan er ook voor kiezen om enkel te  starten in de 

klas tijdens de Week van de Mediawijsheid. Leerlingen gaan dan gedurende de week zelf aan 

de slag met de opdrachten. Het is wel leuk om af en toe het gesprek aan te gaan. 

Kijk voor meer informatie op www.wegwijs.mediasmarties.nl of scan onderstaande QR-code 

 

Data Detox Game 

Tijdens het spelen van de game worden complexe onderwerpen uitgelegd aan de leerlingen. 

Zo komen internetcookies, nep advertenties en phising aan bod. De game speel je tegen drie 

andere ‘surfers’. Wie als eerste het einddoel behaalt wint de game. Maar pas op dat je niet 

te veel cookies deelt..  

De Data Detox Game is onderdeel van het achtdaagse Data Detox Programma. Tijdens de 

Detox krijgen leerlingen acht opdrachten over hun gebruik van digitale media en wat er nu 

eigenlijk gebeurt met hun digitale data. De Data Detox is het meest geschikt voor leerlingen 

uit groep 7/8. De game kan ook in groep 6 gespeeld worden.  

De game kan los van de Data Detox gespeeld worden. 

Kijk voor meer informatie over de Data Detox op https://data-detox.nl/jeugd/ Speel de game 

direct via game.data-detox.nl of scan onderstaande QR-code! 

 

 

 

 

 

http://www.wegwijs.mediasmarties.nl/
https://data-detox.nl/jeugd/


Slecht Nieuws 

Slecht Nieuws is een Serious Game ontwikkeld door desinformatie-expertisebureau DROG. 

In de game kruip je zelf in de huid van een nepnieuwsmaker, je doel is om zoveel mogelijk 

volgers te krijgen en je betrouwbaarheid hoog te houden. De leerling kiest zelf waarover 

geschreven wordt en hoe dit wordt verspreid, daarnaast leert hij of zij verschillende 

(schimmige) tactieken om nepnieuws te verspreiden. Door zelf de verspreider te zijn van het 

nepnieuws leert de leerling hoe dit werkt en leert hij of zij het nepnieuws te herkennen! 

Slecht Nieuws is geschikt voor leerlingen uit groep 7 en 8. Het spelen van de game duurt 30 

minuten tot een uur. 

Speel de game en bekijk meer informatie op slechtnieuws.nl of scan onderstaande QR-code. 
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