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Schoolopdracht social master Nepnieuws
Naam:
Nu je dit level bijna hebt voltooid, is het tijd om je skills te testen.
Ga naar: www.online-masters.nl/echtofnep. Kies een van de nieuwsberichten en
onderzoek met je team of je te maken hebt met echt- of nepnieuws. Succes!

Stap 1: Selecteer een bericht
B	 ekijk de berichten op het scherm en overleg met elkaar. Van welke berichten en beelden denken jullie
dat ze nep zijn? Schrijf deze koppen op.

Waarom vertrouwen jullie deze berichten niet?

Kies samen een bericht uit dat jullie verder gaan onderzoeken.

Stap 2: Doe de check
Lees en bekijk het bericht aandachtig. Klaar? Beantwoord de vragen van de checklist.
Staan er heftige uitspraken in het bericht/de kop?

ja / nee / weet ik niet

Speelt het bericht/de kop in op je emoties?

ja / nee / weet ik niet

Weet je wie dit bericht geschreven heeft of de foto heeft gemaakt?

ja / nee / weet ik niet

Ken je de website waarop het bericht staat?

ja / nee / weet ik niet

Is die website betrouwbaar?

ja / nee / weet ik niet

Gebruikt de website een bron?

ja / nee / weet ik niet

Is die bron betrouwbaar?

ja / nee / weet ik niet

Kun je het bericht terugvinden op een andere (nieuws)site?

ja / nee / weet ik niet

Staan er feiten of meningen in het bericht?

feiten / meningen
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Waarom zouden de makers dit bericht willen verspreiden?

Wat kom je verder online tegen over dit bericht?

Stap 3: Trek een conclusie
Wat is jullie eindoordeel? Streep weg.
Dit bericht is [ echt / nep ].
Hoeveel procent zeker zijn jullie van je zaak?

%

Leg uit hoe en waarom jullie tot deze conclusie zijn gekomen.

Stap 4: Klopt het?
Tijd voor de waarheid. Check bij je leerkracht of jullie conclusie klopt!
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Checklists Social Master nepnieuws
Checklist ‘Chaos bij de massastart van het skispringen’
Trekt de foto/het beeld je aandacht?

ja / nee / weet ik niet

Staan er heftige uitspraken in de kop en/of het bericht?

ja / nee / weet ik niet

Weet je wie dit bericht geschreven heeft?

ja / nee / weet ik niet

Weet je wie het beeld gemaakt heeft?

ja / nee / weet ik niet

Ken je de website waarop het artikel staat?

ja / nee / weet ik niet

Is die website betrouwbaar?

ja / nee / weet ik niet

Wordt er een bron genoemd?

ja / nee / weet ik niet

Is die bron betrouwbaar?

ja / nee / weet ik niet

Staan er feiten of meningen in het bericht?

feiten / meningen

Kun je het bericht terugvinden in een andere krant of op het journaal?

ja / nee / weet ik niet

Wordt dit bericht verspreid om je te informeren, om je mening te beïnvloeden, er geld mee te verdienen of voor de lol?

Checklist ’25 kilo Nutella’
Trekt het beeld je aandacht?

ja / nee / weet ik niet

Staan er heftige uitspraken in de kop en/of het bericht?

ja / nee / weet ik niet

Weet je wie dit bericht geschreven heeft?

ja / nee / weet ik niet

Weet je wie het beeld gemaakt heeft?

ja / nee / weet ik niet

Ken je de website waarop het bericht staat?

ja / nee / weet ik niet

Is die website betrouwbaar?

ja / nee / weet ik niet

Staan er linkjes in het bericht?

ja / nee / weet ik niet

Linken deze naar een betrouwbare website?

ja / nee / weet ik niet

Staan er feiten of meningen in het bericht?

feiten / meningen

ja / nee / weet ik niet
Kun je het bericht terugvinden in een andere krant of op het journaal?
Wordt dit bericht verspreid om je te informeren, om je mening te beïnvloeden, er geld mee te verdienen of voor de lol?

Checklist ‘Restaurant serveert mensenvlees’
Staan er heftige uitspraken in het bericht?

ja / nee / weet ik niet

Speelt het bericht/beeld in op je emoties?

ja / nee / weet ik niet

Weet je wie dit bericht geschreven heeft?

ja / nee / weet ik niet

Ken je de website waarop het bericht staat?

ja / nee / weet ik niet

Is die website betrouwbaar?

ja / nee / weet ik niet

Gebruikt de schrijver een bron?

ja / nee / weet ik niet

Is die bron betrouwbaar?

ja / nee / weet ik niet

Staan er feiten of meningen in het bericht?

feiten / meningen

Kun je het bericht terugvinden in een andere krant of op het journaal?

ja / nee / weet ik niet

Wordt dit bericht verspreid om je te informeren, om je mening te beïnvloeden, er geld mee te verdienen of voor de lol?

Checklist ‘Meester Bart’
Staan er heftige uitspraken in het bericht?

ja / nee / weet ik niet

Speelt het bericht in op je emoties?

ja / nee / weet ik niet

Is het logisch?

ja / nee / weet ik niet

Wordt er een bron genoemd?

ja / nee / weet ik niet

Staan er feiten of meningen in het bericht?

feiten / meningen

Wordt dit bericht verspreid om je te informeren, om je mening te beïnvloeden, er geld mee te verdienen of voor de lol?
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Thuisopdracht Social master nepnieuws
Na Dit werkblad hoort bij de module Social Master van Online Masters. In dit gratis online
lesprogramma nemen verschillende ‘Masters’ uit het vak de leerlingen mee in hun wereld.
Online Masters behandelt vier thema’s: de digitale wereld, creatief en vaardig online, veilig
en bewust online. Kijk voor meer informatie op www.online-masters.nl.

Nu je alles weet over echt- en nepnieuws is het tijd om je ouder(s)/verzorger(s) te testen.
Hoe kritisch zijn zij? En wat kunnen jullie van elkaar leren? Bekijk samen nieuwsberichten en
sociale media, onderzoek opvallende berichten en check of jullie nepnieuws kunnen ontdekken.

Aan de slag!
1 Leg aan je ouder/verzorger uit waarom het belangrijk is om echt nieuws van nepnieuws
te kunnen onderscheiden
2 Ga samen aan de slag met het beoordelen van (nieuws)berichten
• Bekijk het (jeugd-)journaal en scrol door een tijdlijn van sociale media
• 	Kies samen één opvallend nieuwsbericht en één opvallend sociale media bericht
• Onderzoek deze berichten aan de hand van onderstaande checklists
• Schrijf op wat jullie opvalt

Checklist nieuwsbericht
Komen er heftige uitspraken voor in het nieuwsbericht?

ja / nee / weet ik niet

Speelt het bericht in op je emoties?

ja / nee / weet ik niet

Kun je zien wie het nieuwsbericht gemaakt heeft?

ja / nee / weet ik niet

Is de zender waarop het bericht wordt uitgezonden betrouwbaar?

ja / nee / weet ik niet

Gebruikt de maker een bron?

ja / nee / weet ik niet

Is die bron betrouwbaar?

ja / nee / weet ik niet

Komen er feiten of meningen voor in het bericht?

feiten / meningen

Kun je het bericht terugvinden op een andere nieuwssite,
in een krant of op het journaal?

ja / nee / weet ik niet
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Checklist sociale media-bericht
Komen er heftige uitspraken voor in het bericht?

ja / nee / weet ik niet

Speelt het bericht in op je emoties?

ja / nee / weet ik niet

Weet je wie dit bericht gemaakt heeft?

ja / nee / weet ik niet

Ken je de website waarop het bericht staat?

ja / nee / weet ik niet

Is die website betrouwbaar?

ja / nee / weet ik niet

Gebruikt de maker een bron?

ja / nee / weet ik niet

Is die bron betrouwbaar?

ja / nee / weet ik niet

Komen er feiten of meningen voor in het bericht?

feiten / meningen

Kun je het bericht ook terugvinden op een nieuwssite,
in een krant of op het journaal?

ja / nee / weet ik niet

Welke berichten hebben jullie onderzocht?
Nieuwsbericht:

Sociale mediabericht:

Zouden deze berichten nep kunnen zijn? Waarom wel/niet?

Waarom zouden de makers deze berichten hebben verspreid?
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Zijn er verschillen tussen het nieuwsbericht en het bericht op sociale media? Welke verschillen zie je?

3 Jullie hebben deze opdracht samen gemaakt. Hoe ging dat? Bespreek na.
Welke tips heb je aan je ouder/verzorger gegeven bij het beoordelen van de berichten?

Het je nog tips van je ouder/verzorger gekregen?

Kunnen jullie nu beter beoordelen of een bericht betrouwbaar is?
Leg uit waarom wel of niet.

4	Neem deze thuisopdracht mee terug naar school en bespreek jullie bevindingen met je klasgenoten.
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schoolopdracht social master bewust gamen

Level 1 Welk vak?
Welke vakken vind jij geschikt om een game bij te bedenken?

Welke voordelen van gamen spreken jou aan? (dit heb je opgeschreven bij onderdeel 5 van de digitale les)

Bedenk samen met je team welk onderdeel van een schoolvak jullie willen vertalen naar een game.
Denk bijvoorbeeld aan:
Hoe je van een online game een offline gymles kunt maken.
Een manier om woordjes sneller uit je hoofd te leren.

Dit schoolvak gaan we vertalen naar een game

Level 2 Werk je game-idee uit
De volgende vragen helpen je bij het uitwerken van je game-idee:

Wat wil je bereiken met de game, wat wil je ermee leren?
welk onderdeel van het vak kun je in een game verwerken?
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Hoe wordt de game gespeeld? Wordt het een wedstrijd met meerdere spelers of speel je het alleen en
verdien je punten? Heb je een rankinglist of niet? Wanneer heb je de game gemasterd?

Welke van de 5 s’en past bij jouw game? Schrijf ook op waarom je juist deze S kiest.

Heb je weleens gehoord van virtual reality of augmented reality (zoals in de game Pokémon Go)? 		
Deze technieken zorgen ervoor dat een spel nog echter lijkt en dat zorgt weer voor meer spanning. 		
Voegen deze technieken iets toe aan jullie idee? Zo ja: hoe?

Heb je een idee voor een game? Schrijf of schets het hier:

Heb je meer ruimte nodig om je idee uit te werken? Gebruik pagina 4.
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Level 3 verkoop je idee aan de klas
Hebben jullie met elkaar een goed idee bedacht en uitgewerkt? Dan ben je bijna klaar!
Verzin nu nog een goede naam voor de game en presenteer jullie idee aan de klas.

naam van onze game is

Level 4 Verdiepingsopdracht Let’s play!
Als een game goed in elkaar zit, is deze niet alleen leuk om te spelen, maar ook om te bekijken op 		
YouTube. Bedenk hoe je een Let’s play video bij jullie game-idee kunt maken. Maak een script of 		
een storyboard voor deze video waarin je laat zien hoe de game gespeeld wordt.
Page:

Title:
Scene No.

Shot No.

Scene No.

Shot No.

Scene No.

Shot No.

Scene No.

Shot No.

Scene No.

Shot No.

Scene No.

Shot No.

Deze opdracht is ontwikkeld in samenwerking met game-expert Koen Schobbers.
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Extra werkruimte Level 2.
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thuisopdracht Social master Bewust gamen
Dit werkblad hoort bij het level Bewust Gamen uit de module Social Master van Online Masters.
In dit gratis online lesprogramma nemen verschillende ‘Masters’ uit het vak leerlingen mee in
hun wereld. Online Masters behandelt vier thema’s: de digitale wereld, creatief en vaardig online,
veiligheid en bewust online. Kijk voor meer informatie op www.online-masters.nl.

Je hebt in de klas al veel geleerd over bewust gamen, maar hoe zit het thuis? Praten jullie thuis over gamen en
hebben jullie afspraken gemaakt over welke games je mag spelen en hoelang? Snappen je ouders/verzorgers
iets van gamen, spelen jullie wel eens samen een spel? Om je hen meer te leren over de wereld van gamen, is
het de hoogste tijd om ze wat game-huiswerk te geven! Met een beetje hulp van jou moet dat lukken. Neem
deze checklist eerst zelf door, stel je ouder/verzorger daarna de vragen en doe samen de challenges.

level 1
Stel je ouder/verzorger de volgende vragen:

Vraag: Wist je dat gamen heel leerzaam en nuttig kan zijn? Kun je 3 voordelen van gamen noemen?
Bekijk na het beantwoorden van de vraag samen de voordelen van gamen in het kader onderaan
bladzijde 2. Welke voordelen snappen jullie wel en niet? Waar verschillen jullie antwoorden?

Vraag: Natuurlijk zijn er bij het gamen ook valkuilen. Noem er drie!
Vraag: Wat denk jij dat gamers kunnen doen om niet in deze valkuilen te stappen?
Bedenk samen oplossingen om bewust om te gaan met gamen.
Vertel je ouder/verzorger over de 5 S’en van Koen en hoe deze met bewust gamen te maken hebben.

De 5 S’en zijn: Slaap, Sociaal, Spel, Sport en School.

Vraag: Aan welke S kunnen wij meer aandacht besteden, denk jij?
Vraag: Heb je weleens gehoord van PEGI?

	Antwoord: Pegi is een afkorting van Pan European Game Information. PEGI zijn de leeftijdsadviezen
die op games staan. Daarnaast zijn er ook 8 symbolen die aangeven waarom een bepaald
leeftijdsadvies geldt.
1
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(vervolg level 1)

Vraag: Welke symbolen ken jij?

Mogelijke antwoorden: geweld, grof taalgebruik, angst, seks, drugs, discriminatie, gokken en
online game.

Vraag: Vind je PEGI belangrijk als richtlijn?
Kun je 2 van de 8 symbolen kiezen die je het belangrijkst vindt en mij uitleggen waarom?
Ben
	
je het eens met je ouder/verzorger? Vertel welke symbolen jij het belangrijkst vindt en leg ook
uit waarom.

Vraag: Vind jij dat we thuis genoeg praten over bewust gamen? Waarom wel of niet?
Voorbeelden voordelen en valkuilen van gamen

M
	 ogelijke antwoorden voordelen gamen: je leert omgaan met winst en verlies, je leert samenwerken
en leidinggeven, je traint je geheugen en taal (en verbetert het opnemen en verwerken van
informatie), je hand-oog coördinatie en reactiesnelheid worden beter, je oefent je oplossend
vermogen, concentratie en doorzettingsvermogen, het bevordert je creativiteit, het kan stress
verminderen of helpen ontspannen en je werkt aan je zelfvertrouwen.

M
	 ogelijke antwoorden valkuilen gamen: je hebt geen controle over hoelang je gamet, je vergeet
belangrijke dingen, zoals sport, vrienden of school als je gamet (en besteedt daar minder tijd
aan), je kunt geïrriteerd, gestrest of agressief raken, slechter en minder slapen, een slechte
houding aannemen en blessures oplopen, je moet oppassen met wie je speelt en welke
gegevens je deelt (privacy), soms wordt je minder sociaal en heb je minder inlevingsvermogen,
je kunt sneller agressief raken, last hebben van gewichtstoename en oogproblemen krijgen.
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level 2
Hoe kun je je ouder/verzorger uitleggen wat er zo leuk is aan gamen? Juist! Door samen een paar
spelletjes te spelen! Met deze challenges leren jullie van elkaar.

Challenge A
Laat je ouder/verzorger jouw favoriete game spelen en vertel er bij wat je zo leuk vindt aan
deze game. Ruil na een paar minuten van rol en game. Jij gaat nu hun lievelingsgame spelen.
Dat kan een nieuwe game zijn of eentje van vroeger (Tetris, Pinball, Snake of Pong zijn bijvoorbeeld
eenvoudig te vinden online) of een reallife bordspel.

Vraag: Wat vinden jullie leuk, moeilijk of minder leuk aan de game van de ander?
Snappen jullie waarom de ander deze game kiest als favoriet? Waarom wel/niet?
Challenge B
De meeste gamers brengen best veel tijd achter hun (spel)computer door. Bedenk samen wat de
beste plek in jullie huis is om te gamen. Bedenk allebei waar die ideale gameplek zich bevindt,
waarom je juist voor die locatie kiest en hoe de inrichting van die plek er in de ideale wereld uitziet.

Vraag: Wat hebben jullie bedacht als ideale gameplek? Vergelijk de huidige speellocatie met
de ideale situatie die jullie hebben opgeschreven. Komen die plekken overeen of is het een
idee om het een en ander aan te passen?
Challenge C
Zoek je favoriete gamevlog of -video op en bekijk ’m samen.

Vraag: Over welke game gaat dit? Waarom denken ze dat jij deze video laat zien? Welke PEGI heeft deze
game? Snappen ze waarom je deze influencer leuk vindt?
Begrijpt je ouder/verzorger nu wat er zo leuk is aan het kijken naar zo’n video of vlog.
Heeft hij/zij ook op- een aanmerkingen?
Snap jij iets van hun op- een aanmerkingen? Waarom wel/niet?

Deze opdracht is ontwikkeld in samenwerking met game-expert Koen Schobbers.
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Schoolopdracht Social master (A)sociaal?
Je hebt net de test gedaan, maar hoe actief ben je nou echt online?

naam:

Welke activiteiten vallen volgens jou onder schermtijd?

Hoeveel tijd zit jij gemiddeld per dag achter een scherm?
Vind je dit:

Weinig

normaal

uur

veel

Hieronder staan, per dag, een aantal activiteiten benoemd. Houd de komende week elke dag bij hoe jij je tijd hebt besteed. Schrijf eerst
op hoeveel tijd je aan elke activiteit hebt besteed. Rank de activiteiten daarna met 1, 2 of 3. 1 = weinig tijd, 2 = normale tijd, 3 = veel tijd.
maandag
TIJD Score Activiteit

dinsdag
TIJD Score Activiteit

woensdag
TIJD Score Activiteit

donderdag
TIJD Score Activiteit

vrijdag
TIJD Score Activiteit

sporten

sporten

sporten

sporten

sporten

social media

social media

social media

social media

social media

gamen

gamen

gamen

gamen

gamen

buiten activiteiten

buiten activiteiten

buiten activiteiten

buiten activiteiten

buiten activiteiten

online filmpjes/
series kijken

online filmpjes/
series kijken

online filmpjes/
series kijken

online filmpjes/
series kijken

online filmpjes/
series kijken

muziek luisteren

muziek luisteren

muziek luisteren

muziek luisteren

muziek luisteren

vrienden

vrienden

vrienden

vrienden

vrienden

tv kijken

tv kijken

tv kijken

tv kijken

tv kijken
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Vergelijk jouw weekoverzicht met het weekoverzicht van een klasgenoot.
Heeft je klasgenoot aangegeven veel/weinig/normale hoeveel tijd achter het scherm door te brengen?
Kijk naar zijn/haar weekoverzicht. Vind je dat dat antwoord klopt?
ja, dit antwoord klopt, want
nee, dit antwoord klopt eigenlijk niet, omdat
Zien jullie opvallende verschillen tussen jullie weekoverzichten? Zo ja, welke?

Zijn die verschillen te verklaren?

Wat vind je nu van de scores op jouw weekoverzicht, in vergelijking met die van je klasgenoot?
die vallen me eigenlijk best mee

die zijn hoger dan ik had verwacht

Welke goede voornemens wil je met jezelf afspreken?

weinig

normaal

veel
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thuisopdracht Social master (A)sociaal?
Dit werkblad hoort bij de module Social Master van Online Masters. In dit gratis online
lesprogramma nemen verschillende ‘Masters’ uit het vak de leerlingen mee in hun wereld.
Online Masters behandelt vier thema’s: de digitale wereld, creatief en vaardig online, veilig en
bewust online. Kijk voor meer informatie op www.online-masters.nl.

Je hebt in de klas getest hoe actief je bent online en hebt met je klasgenoten afspraken gemaakt over
jullie online gedrag. Maar hoe zit het thuis? Wat vinden jullie als gezin belangrijk en welke afspraken
maken jullie met elkaar? Praat erover met je ouder(s)/verzorger(s) en vul deze opdracht samen in.

1. Hebben jullie thuis afspraken over hoeveel tijd je online mag zijn en hoe je je online gedraagt?
A. Ja, die hebben we (ga verder naar vraag 2)
B. Nee, die hebben we niet (ga verder naar vraag 4)

2. Welke afspraken hebben jullie met elkaar gemaakt?

3. Houden jullie je je aan deze afspraken? Waarom wel/niet?
We houden ons
altijd
niet altijd aan deze afspraken, want

4. Welke afspraken zouden jullie (nog) met elkaar willen maken?

5. Vul op de volgende pagina in welke afspraken voor jullie thuis belangrijk zijn En
wat je wel en niet online doet?

Tip: Hang de afspraken op in de keuken of huiskamer, zodat iedereen het weet!
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Zo regelen wij het online!
Deze afspraken over online gedrag vinden wij belangrijk

Dit vinden we



Dit vinden we



