LESBRIEF WIE BEN JIJ VOLGENS INTERNET?

Wie ben jij
volgens internet?
Heb jij een instagram-account? TikTok? Of houd
je een vlog bij? Hartstikke leuk: zo heb je ook na
schooltijd contact met je klasgenoten. En met vrienden, nichtjes en neefjes. En met die andere leuke
instagrammer ... Maar wie kan er nog meer bij jouw
gegevens? En welke informatie staat er over
jou en je klasgenoten op internet? Dat ontdek je
met deze lesbrief. Handig, want dan kun je bedenken of je dat fijn vindt of niet.

Voor deze les hebben jullie allemaal een eigen device met internet nodig!
Doe in drie stappen deze test.
Stap 1. Beantwoord de vragen.
Denk je dat je iets over jouw ouders/opvoeders kunt vinden op internet?
ja
nee
Zo ja, wat dan?
Stap 2. Google (om de beurt) de namen van je ouders/opvoeders.
Stap 3. Beantwoord de vragen.
Had je goed gegokt of er informatie over je ouders/opvoeders op internet staat?
ja
nee
Kon je meer of minder informatie vinden dat je had verwacht?
meer
minder

Maak een tweetal met een klasgenoot die je niet goed kent. Zoek informatie

over elkaar op internet. Ga daarvoor naar www.google.nl en vul de naam van je klasgenoot in.
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Maak een presentatie van de informatie die je vindt. Doe dat zo:
•
•
•
•
•

Noem minimaal vijf interessante, grappige of opvallende dingen die je gevonden hebt.
Vertel in één zin hoe deze persoon op jou overkomt op internet.
Laat minimaal één foto van deze klasgenoot zien.
Laat de websites zien waar je klasgenoot op staat.
Vo orb e
De presentatie mag twee minuten duren.
eld

Tip

Vind je helemaal geen informatie over je klasgenoot op internet?
Vertel dan wat je daarvan vindt in je presentatie.

o v e r a ls e e n :: J e k o mt
p e r s o o n d ie hs p o r t ie f
v a n f e e s t j e s e e l e rg
h ou dt.

Doe nu om de beurt jullie presentatie en bespreek daarna deze vragen:
Klopt de informatie die jouw klasgenoot over jou vond op internet?

Klopt het beeld dat jouw klasgenoot van jou heeft door het internet?

Vind je dat deze informatie over jezelf online mag staan?

i

Denk goed na voordat je informatie op internet zet. Als het eenmaal op internet
staat, is het moeilijk om de informatie er weer af te halen. Staat er informatie
over jezelf op internet die je niet online wilt hebben? Bekijk dan eens deze
tutorials over hoe je jouw privacyinstellingen aanpast:

Algemeen:

http://www.webwijzer.nl/sociale-netwerken/ontgooglen-jezelf-verwijderen-van-google.html

Sociale media:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/welke-informatie-zichtbaar-op-mijn-sociale-media/
Google:

https://www.youtube.com/watch?v=3xkw2WWr9rc

