
Wat is jouw favoriet, het boek of de 
film? Wat zijn de overeenkomsten 
en wat de verschillen? Aan de 
hand van opdrachten gaan de 
leerlingen aan de slag. Sneak 
peak: één van de opdrachten is 
het verzinnen van een persona-
ge, bijvoorbeeld nog een familielid van de hoofd-
rolspeler! Je kunt uit twee films kiezen: “Ooor-
logswinter” en “Spijt.” 

Fawaka! Maak kennis 
met de taal van de straat. 
Check deze vet chille les 
en leer door middel van 
video’s en coole opdrach-
ten de basis van straat-
taal.

Gaan jullie de uitdaging aan?
Gedurende 10 weken gaat 
de leerkracht met zijn/haar 
klas de uitdaging aan om 
de BIEB te verslaan. Het is de bedoeling om 
in de komende weken zoveel mogelijk APPS 
te verzamelen. Is het gelukt om minimaal 
10 apps te verdienen? Dan wint de klas een 
feestpakket! Lukt het niet? Dan wint de 
BIEB…

Nieuws komt via allerlei 
kanalen binnen. Foutieve 
nieuwsberichten worden 
soms bewust geschreven 
en verspreid. “Fakenieuws” 
wordt overgenomen en weer gedeeld in 
tekstvorm of in videovorm. Wat is nepnieuws 
eigenlijk, hoe herken je het en waarom 
wordt het gemaakt? Leerlingen gaan zelf 
nepnieuws maken. Hoe geloofwaardig zijn 
ze?

Pen en papier in de aanslag? Schrijven maar!
Hoe is een verhaal of script nu opgebouwd? 
Volg deze vijf stappen en voor je het weet 
heb je een fantasievol verhaal, een super-
spannend filmscript of een keigrappig 
toneelscript. 

Weten de leerlingen wat voor me-
diatype zij zijn? Leerlingen bren-
gen hun mediagedrag in kaart 
en spelen een interactief spel in 
groepjes. Zo leren ze van elkaars 
mediagebruik. Een les die het 
gesprek over televisieprogram-
ma’s, games, online zoekgedrag, reclame en 
andere mediaonderwerpen op gang brengt. 
De antwoorden zullen je zeker verrassen!

Boek vs. Film

Groep 7 & 8

Straattaal

Kunst & cultuur

Mediawijsheid

Leesbevordering
Beat the bieb Ik schrijf

#nieuwsofnonsens Mediaspel

10 weken 60 min.

45 min. 60 min.

2 X 45 min. 75 min.


