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H1: Werkblad ‘Sociale media’

Hoofdstuk 1: Werkblad ‘Sociale media?’

Weet jij wat ‘sociale media’ zijn? Zoek op internet wat je 
kunt vinden over sociale media. 

Bekijk onderstaande logo’s en omcirkel de logo’s waar-
van jij denkt dat het bij sociale media hoort. Als je niet 
weet waar een logo van is, zoek dit dan op internet op. 

Omschrijf in je eigen woorden wat ‘sociale media’ 
 betekent. 

Twitter Facebook WhatsApp Facetime YouTube Wikipedia nu.nl
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H1: Werkblad ‘Wat gebruik je waarvoor?’

Hoofdstuk 1: Werkblad ‘Wat gebruik je waarvoor?’

Twitter

WhatsApp

Facebook

E-mail

Wat gebruik je  waarvoor? 
Er zijn veel verschillende soorten sociale media. Niet 
alle informatie is geschikt voor iedere  mediasoort.

Stel dat je in het weekend een prijs hebt gewonnen. 
Je bent bijvoorbeeld voetbalkampioen of voorlees-
kampioen. 
Je wilt dit natuurlijk laten weten aan anderen. Bedenk 
wat je communiceert via welke soorten media. Schrijf 
voor elk mediatype een goed bericht (je mag natuurlijk 
zelf bedenken welke prijs je gewonnen hebt). 
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H1: Werkblad ‘Leuk op internet’

Hoofdstuk 1: Werkblad ‘Leuk op internet’

Veel kinderen hebben een favoriete website. 
De één kletst met vriendinnen in een chatprogramma, de 
andere gaat naar Facebook. Ook spelen veel kinderen spel-
letjes op internet. Wat is jouw favoriete plek op internet?

Maak onderstaande mindmap af:

ni
ck

na
m

e

Facebook?

het vaakst

het leukst
w

at
 heb je

?

e-mail?

Internet

niet leuk
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H1: Werkblad ‘Gewone mail of niet?’

ERIK: ik kreeg laatst deze e-mail

Helemaal speciaal voor jou. Allemaal gratis credits 
voor de nieuwste game. Als je hier je gegevens invult, 
krijg je voortaan al je credits gratis!

Dit is

  een gewone e-mail

  spam (reclame)

  een hoax (nepbericht)

  een virus

SHANTI: dit zat laatst in mijn e-mailbox

Dit is

  een gewone e-mail

  spam (reclame)

  een hoax (nepbericht)

  een virus

Hey,

Ik heb nieuwe foto’s online gezet. Je kunt ze bekijken 
met dit speciale progamma. Er staan ook foto’s van 
jou tussen!

Attachment: warning.exe



Diploma Veilig Internet Werkbladen Groep 7 & 8  6

H1: Werkblad ‘Gewone mail of niet?’

Hoofdstuk 1: Werkblad ‘Gewone mail of niet?’

SEM: dit mailtje kreeg ik deze week

Hoi Sem, 

Volgende week geef ik mijn feestje. Kom je dan ook? 
Het begint om twee uur. Wat we gaan doen vertel ik 
nog niet. Na het feestje eten we met z’n allen nog 
patat. Neem je fiets mee!

Kom je?

Grtz, Nienke

Dit is

  een gewone e-mail

  spam (reclame)

  een hoax (nepbericht)

  een virus

NIENKE: dit kreeg ik van een vriendin doorgestuurd

Dit is

  een gewone e-mail

  spam (reclame)

  een hoax (nepbericht)

  een virus

BELANGRIJK!!!!!! Er is een nieuw virus in omloop. Het 
wordt automatisch naar uw hele adresboek gestuurd als 
u een chat accepteert van nicodu34@hotmail.com. Het 
virus hackt uw e-mailadres en dan kunt u er niet meer 
in. Als u dit niet doet en 1 van uw contacten aanvaard 
dit adres, uw computer zal ook besmet zijn!!!! Dus 
zend dit snel aan iedereen op uw lijst!!!!
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H1: Werkblad ‘Devices’

Hoofdstuk 1: Werkblad ‘Devices’

Gebruik jij één van deze vijf devices (apparaten) op school?

* Streep door wat je niet gebruikt. 

Vul in:

 Ja, ik gebruik een computer/laptop/tablet/smartphone/digitaal schoolbord*
Schrijf ook op wat je met deze devices op school doet. 
Bijvoorbeeld: Ik gebruik de laptop om te rekenen met het programma ‘Rekentuin’. 

 Nee, ik gebruik geen devices op school. 
Bedenk voor drie devices wat je hiermee op school zou kunnen/willen doen. 
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H2: Werkblad ‘Slimme reclame’

Hoofdstuk 2: Werkblad ‘Slimme reclame’

Slimme reclame 
Sem heeft gisteren op internet een aantal dingen 
 gezocht.
Vandaag zoekt hij iets over de Olympische Spelen. 

Bekijk de Googlepagina van Sem. 

Wat heeft Sem gisteren op internet gezocht, denk je?

Waarom denk je dat?

Heb je dit zelf wel eens meegemaakt? Waar was dit?

TIP

Ga eens naar een 
 website waar reclames 
op staan, zoals NU.nl. 
Vergelijk die site eens 
met die van je klas-
genoot. 
Zien jullie allebei 
 dezelfde reclames of 
zit hier verschil in?
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H2: Werkblad ‘Cookies’

Hoofdstuk 2: Werkblad ‘Cookies’

Waar vind je cookies? 
Op heel veel websites kom je cookies tegen. Weet je 
nog wat cookies zijn?

Op welke websites kom je vaak? Bekijk deze websites 
op een andere computer. Welke websites vragen om 
cookies en welke niet?

Maak een lijstje van websites die jij regelmatig bezoekt 
en vul onderstaande tabel aan. Geef aan of de site ge-
bruik maakt van cookies en wat je hiermee kunt doen.

Wat doe jij met cookies? 

Surf naar www.diplomaveiliginternet.nl/public/index/
links en klik op ‘Links en opdrachten voor groep 7 & 8’. 
Bekijk het filmpje over cookies. Hier leggen ze uit wat 
cookies zijn. 

Wat vind jij van cookies? Accepteer jij cookies of niet?
Schrijf op waarom je ze wel of niet accepteert.

Website Gebruik 
cookies?

Accepteren Later  
opnieuw

Niet  
accepteren

www.kennisnet.nl Ja x x x

Wat valt je op als je de tabel bekijkt?
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H3: Werkblad ‘Zoeken’

Hoofdstuk 3: Werkblad ‘Zoeken’

Hoeveel tenen heeft een struisvogel aan iedere poot?

Zoekmachine:   _________________________________________

Zoekwoorden:  _________________________________________

Hoe gezocht:     _________________________________________

Antwoord gevonden op (link):     ___________________________

Het antwoord is:    _______________________________________

Hoeveel nekwervels heeft een giraffe?

Zoekmachine:   _________________________________________

Zoekwoorden:  _________________________________________

Hoe gezocht:     _________________________________________

Antwoord gevonden op (link):     ___________________________

Het antwoord is:    _______________________________________

Bedenk zelf een vraag en geef deze vraag aan een klasgenoot.  
Zorg wel dat je klasgenoot het antwoord op internet kan vinden. 

Zoekmachine:   _________________________________________

Zoekwoorden:  _________________________________________

Hoe gezocht:     _________________________________________

Antwoord gevonden op (link):     ___________________________

Het antwoord is:    _______________________________________

Zoek het antwoord op de volgende vragen.  
Gebruik twee verschillende zoekmachines of zoekmanieren om  
het antwoord te vinden. Probeer minstens twee websites te zoeken  
waar het antwoord op staat. 

Schrijf op hoe je gezocht hebt. 
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H3: Werkblad ‘Schoolreisje’

Hoofdstuk 3: Werkblad ‘Schoolreisje’

Je juffrouw of meester vraagt aan de klas waar jullie 
heen willen op schoolreisje. Iedereen mag een idee op-
schrijven. Er zijn wel een aantal punten waar je rekening 
mee moet houden:

  Het schoolreisje mag maximaal €15,- per persoon 
kosten.

  Het is maximaal dertig kilometer van jullie school 
vandaan.

 Het moet voor de hele klas leuk zijn. 

Zoek op internet waar je heen kunt op schoolreis. Maak 
een overzicht van de schoolreisjes die je gevonden 
hebt.
 
 Wat zijn de openingstijden?
 Hoe heb je gezocht?

Wat kwam je tegen dat je wel leuk leek, maar paste niet 
bij de vraag van de juf of meester? 

LEUK MAAR PAST NIET

SCHOOLREISJES
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H3: Werkblad ‘Copy Cat’

Hoofdstuk 3: Werkblad ‘Copy Cat’

Je ziet hieronder een zin die in een werkstuk stond. 

Op hoeveel websites komt die zin voor? 

Zoek op internet op wat plagiaat betekent. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Zoek nu zelf een spreekbeurt op internet op. Surf naar Google en probeer 
het daar te vinden. Zoek er eentje die je zelf best zou willen houden en 
selecteer een zin uit de spreekbeurt. Kopieer de zin. Plak de zin in een 
zoekregel van Google. 

En... kan Google de spreekbeurt terugvinden?

____________________________________________________________

Geef elkaar een zin uit een werkstuk of spreekbeurt om op te zoeken via 
Google. Kan de ander het werkstuk of de spreekbeurt terugvinden?

____________________________________________________________

Zo zie je maar! Als jij je spreekbeurt kunt terugvinden, dan kan de juf of 
meester dat natuurlijk ook!

Een vulkaan is een berg, die opgebouwd is uit lava en as

Gevonden op ________ websites

Hamsters zijn gemakkelijke eters

Gevonden op ________ websites
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H4: Werkblad ‘Online profiel’

Hoofdstuk 4: Werkblad ‘Online profiel’

Maak een plan voor je online profiel. Je mag dit op de computer  
maken maar ook op papier. Welke dingen zet je wel online?  
Welke dingen zet je niet online? En wat mogen je vrienden zien?  
Wat mag iedereen zien?

Verzamel alle informatie in de klas en maak een top 5 van dingen  
die je wel mag zien en dingen die je niet mag zien. 

Dit zet ik online

Dit mogen alleen mijn vrienden zien

DE TOP 5 VAN DE KLAS

W
EL

N
IET

Dit mag iedereen wel zien

Dit zet ik niet online

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
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H4: Werkblad ‘Uitnodiging’

Hoofdstuk 4: Werkblad ‘Uitnodiging’

Over twee weken ben je jarig en vier je een feestje.  
Je gaat een uitnodiging maken op de computer.

Bedenk eerst wat je in de 
uitnodiging gaat zetten.

1

 Maak de uitnodiging herkenbaar, 
zodat iedereen meteen ziet dat hij 
van jou is.

2

Gebruik ook een paar afbeeldingen. 

3

Bedenk hoe je de uitnodiging gaat versturen

4

Maak je uitnodiging en voeg deze 
toe achter dit werkblad. 

5
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H5: Werkblad ‘Pesten of niet?’

Sem krijgt dit bericht:

Van: Klasgenoot 
Aan: Sem 
CC: 
Onderwerp: Semmie, wat ben jij dom!

Semmie, wat ben jij dom. Als ik je 
morgen op school zie ga ik je lekker 
pesten. Ik pak je baseballcap af en 
gooi ‘m op het dak.

  pesten

  ik weet het niet zeker

  niet pesten

Nienke krijgt dit mailtje:

Van: Klasgenoot 
Aan: Nienke 
CC: 
Onderwerp: : Hé rooie

Hé rooie. Je bent net een stoplicht.  
Je staat altijd op rood. hahahahaha, :-p

  pesten

  ik weet het niet zeker

  niet pesten

Sem, Nienke, Erik en Shanti hebben een e-mail gekregen.  
In welke e-mail vind jij dat er gepest wordt en in welke niet?

Zet een kruisje voor het antwoord dat jij goed vindt. 
Schrijf daaronder waarom je het wel of geen pesten vindt.
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H5: Werkblad ‘Pesten of niet?’

Erik krijgt dit in zijn mailbox:

Van: Klasgenoot 
Aan: Erik
CC: 
Onderwerp: : Mister Wizzy

Mister Wizzy. Zo slim ben je niet. 
Ik kan je computer zo kraken. Ik weet 
lekker je wachtwoord voor Facebook. Wie 
ik ben? Ha, kom daar maar eens achter.

  pesten

  ik weet het niet zeker

  niet pesten

Shanti krijgt deze e-mail:

Van: Klasgenoot 
Aan: Shanti
CC: 
Onderwerp: : Hé lekker ding

Hé lekker ding. Misschien zie ik je 
woensdag. Geef je me dan je mp3 
speler? Anders pak ik ‘m toch wel 
van je af.

  pesten

  ik weet het niet zeker

  niet pesten

Hoofdstuk 5: Werkblad ‘Pesten of niet?’

Sem, Nienke, Erik en Shanti hebben een e-mail gekregen.  
In welke e-mail vind jij dat er gepest wordt en in welke niet?

Zet een kruisje voor het antwoord dat jij goed vindt. 
Schrijf daaronder waarom je het wel of geen pesten vindt.


