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MEDIASMARTIES WEGWIJZER
Thema: Like en cancel
De beste mediatips voor kinderen van 9-12 jaar.

Kinderen van nu groeien op in een wereld vol media. Hoewel je officieel pas vanaf 13 jaar gebruik mag maken van
online platforms als Instagram en TikTok, zijn veel kinderen op de basisschool al online actief. Hoe ver gaan ze voor
likes? Begrijpen ze wat het effect is van negeren, pesten of cancelen?
Het is belangrijk om te praten met kinderen over hun gedrag op social media. Maar, hoe belangrijk ook, thuis wordt
er niet altijd over gesproken. Ouders vinden het wel prima, of weten niet hoe ze het gesprek moeten voeren. Je zult
er als leerkracht of pedagogisch medewerker mee aan de slag moeten. Maar, hoe praat je met kinderen over hun
online gedrag? Hoe kun je het ijs breken en media gebruiken om tot de kern te komen?
In deze Mediasmarties WegWijzer hebben we verschillende geschikte media voor kinderen van 9 - 12 jaar op een rij
gezet. De verhalen geven je inzicht in de wereld vol media van kinderen en zijn een mooie aanleiding voor een
gesprek of een activiteit. Je hoeft natuurlijk niet alle media uit deze WegWijzer in te zetten. Kijk en kies zelf welke
media je wilt gebruiken om samen te lezen, kijken, luisteren, spelen of doen. Ga samen aan de slag en praat over
mediagebruik.
Ons advies: gebruik verschillende soorten media om het ijs te breken en snel tot de kern te komen. Van praten over
wat je ziet of hoort, naar praten over wat je zelf doet...
Bekijk deze WegWijzer om inzicht te krijgen in wat er beschikbaar is en kies vervolgens uit welk medium je met
kinderen gebruikt. Kies mooie media bij elkaar om samen te lezen, te kijken, luisteren, spelen of doen. En praat met
elkaar! Klaar om samen de wereld vol media te verkennen?
Veel succes en plezier met het (voor-)lezen, kijken, luisteren, spelen en doen!
Team Mediasmarties.nl

Goed om te weten
Deze WegWijzer is ontwikkeld bij het thema van de Week van de Mediawijsheid 2022. Gebruik de WegWijzer om tijdens
de Week van de Mediawijsheid in november aandacht te besteden aan het thema Like en Cancel. Maar beperk je niet
tot die week. Je kunt de WegWijzer het hele jaar door als inspiratiebron gebruiken.
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Aan de slag
Kies bewust
In deze WegWijzer hebben we de beste mediatips voor kinderen van 9-12 jaar op een rij gezet waarbij mediagebruik
centraal staat. Zoals je kunt zien kun je nog alle kanten op. Het is aan jou om bewust media te kiezen die jouw
werkwijze versterkt.
Kijk goed welke media aansluiten bij de vragen van de kinderen op jouw groep of in de klas en bedenk welke media je
kunt gebruiken om het thema te introduceren of juist kunt gebruiken om informatie te verwerken of om te
differentiëren. Je hoeft dus zeker niet alle media uit deze WegWijzer te gebruiken.

Bundel de krachten
Juist de combinatie tussen het lezen, kijken, luisteren, spelen en doen is krachtig. Kinderen komen zo op verschillende
manieren in aanraking met (dezelfde) woorden en ervaren dat verhalen in verschillende vormen voorkomen. Daarnaast
biedt het spelen en het doen ruimte om alle informatie uit de verhalen te verwerken. Maak daar gebruik van en denk
van te voren na welke media je wilt inzetten en hoe.
Lees bijvoorbeeld het boek 'Het geheim van de YouTube-ster' voor en bekijk vervolgens samen de aflevering
Vloggen van De reggels van Floor. Zet op een ander moment het spel Mediajungle in of laat kinderen aan de
slag gaan met het spel Interland: Koninkrijk der Vriendelijkheid. Daag de kinderen uit met challenges en ga
samen op onderzoek uit. Welke grenzen kun je zelf stellen en zijn er gezamenlijke afspraken te maken over
gedrag online? Kortom, combineer verschillende media met elkaar en gebruik het als opstapje voor een
gesprek.

Maak een planning
Niet alle media zijn geschikt om in een grote groep te gebruiken. Denk na welke media je wilt inzetten. Met welk doel
zet je de media in en met wie? Maak (voor jezelf) een grove planning. Of voeg het gebruik van media toe aan je
bestaande planning. Het belangrijkste is dat iedereen aan bod komt en dat er ruimte is voor herhaling.

Pak je rol
Realiseer je dat jouw rol heel belangrijk is. Bedenk bij elk medium dat je inzet wat jij kunt doen om er meer uit te
halen. Bekijk, lees en speel het van tevoren zodat je weet wat je kunt verwachten, welke vragen je kunt stellen en hoe
je de kinderen aan de gang laat gaan met de verhalen. In deze WegWijzer helpen we je op weg met een paar tips, maar
voel je vrij om daarin eigen keuzes te maken. Meer weten? Neem gerust contact op. We denken graag met je mee.
Onze contactpagina vind je op www.mediasmarties.nl
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LEZEN
Wat is er leuker dan je verplaatsen in een andere wereld, online of offline? Kijk over de schouder
mee van anderen door het lezen van een boek. Hoe gaan zij om met likes en de cancelcultuur?
Verzamel verschillende boeken die passen bij het thema. Lees een stukje voor ter introductie en
zet ze op een herkenbare plek neer. We zetten een paar suggesties voor je op een rij.

De TikTok Hack (Annet Jacobs)
Uitgeverij Witte Leeuw (2022)
ISBN 9789493236295
Vanaf ca. 9 jaar
Yin wil beroemd worden. Of acrobaat. Op TikTok lijkt dat allebei mogelijk: haar
acrodansjes krijgen steeds meer likes! Met dank aan Nova, haar beste vriendin, die
stiekem en als een echte pro Yins TikToks in elkaar zet. Dan wordt Yins account
gehackt. Er verschijnen TikToks waarin Yins vrienden voor gek worden gezet. Wie
doet zoiets? En waarom? En wat moet Yin nu? Want die pesterige TikToks worden
stuk voor stuk een hit en zorgen voor superveel extra likes, views en volgers...

De TikTok Challenge (Annet Jacobs)
Uitgeverij Witte Leeuw (2021)
ISBN 9789792901856
Vanaf ca. 9 jaar
Nova mag van haar moeder niet op TikTok. Jammer. Vooral als haar hele klas, inclusief
meester Jaap, meedoet aan een grote TikTok-wedstrijd vol nieuwe challenges. Met Nova’s
hulp maken ze de ene na de andere geweldige TikTok. Nova doet ook mee, onder een
geleende naam en met een gevonden telefoon. Stiekem dus.

TIP
Praat na het lezen met de kinderen over het verhaal. Wat gebeurt er? Hoe is dat voor de hoofdpersoon? Wat zou je de
hoofdpersoon adviseren? Sla ook een brug naar eigen ervaringen. Wie van de kinderen maakt ook filmpjes en/of deelt
het op TikTok? Wat zijn de ervaringen van kinderen in de klas? Hebben ze spijt van sommige dingen die ze hebben
gepost of niet?
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LEZEN
Hartjes en Bommen (Marlies Slegers)
Uitgeverij Zwijsen (2020)
ISBN 9789048737505
Vanaf ca. 10 jaar
Een meeslepend verhaal over social media, sociale druk, vloggers
en influencers. Hoe ver zou jij gaan voor een Meet & Greet?

Het geheim van de wifi (Angelique van Dam)
Uitgeverij Leopold (2021)
ISBN 9789025877958
Vanaf ca. 8 jaar
Een camping zonder wifi. Kun je het je voorstellen? Sarah is een weekend weg met
haar ouders en moet het hele weekend zonder wifi doen. Een goed idee volgens haar
ouders, maar voor Sarah is het ramp! Als ze niet snel iets op social kan plaatsen
raakt ze haar vriendinnen kwijt! Dan hoort ze er niet meer bij. Gelukkig ontmoet ze
Gijs. Kan hij haar helpen?

Het geheim van de YouTube-ster (Myron van der Velden)
Uitgeverij Leopold (2020)
ISBN 9789025879280
Vanaf ca. 8 jaar
Zijn de kinderen helemaal gek van een vlogger? Duik samen in het verhaal van
Flo. Ze is het zusje van een beroemde vlogger... Dat klinkt fantastisch, maar
alles draait om haar zus. Flo baalt ervan, maar dan ontdekt ze iets ...

TIP
Goed om te weten: veel van de hier genoemde boeken zijn ook als e-book te krijgen via de online bibliotheek.
Je kunt ze dus (gratis) downloaden en lezen via www.jeugdbibliotheek.nl
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KIJKEN
In verschillende series en programma's komen social media en het omgaan met likes en dergelijke aan
bod. Het gaat om fictieve verhalen die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen en die zeker reacties
kunnen uitlokken... Ze vormen dan ook een mooie aanleiding voor een gesprek of activiteit. Om je een
idee te geven wat er mogelijk is geven we je de volgende tips.
De regels van Floor
Aflevering ‘Vlog’
ca. 9.32 min.
De Regels van Floor is een serie die gebaseerd is op de gelijknamige boeken
van Marjon Hoffman. In de aflevering Vlog ontdekt de broer van Floor (Kees)
wat je met vloggen kunt verdienen. Hij heeft meteen een nieuwe hobby en legt
- tot grote irritatie van Floor – alles vast. Op haar beurt gaat Floor alles wat
Kees doet vastleggen. 'Krazy-Keesie' en 'Sukkel-Broer' worden onverwachts
viral hits in de wereld van influencers.
Bekijk de aflevering HIER of scan de QR-code.

Vlogmania
ca. 9.32 min.
Vlogmania is een grappig programma met een vleugje treurigheid. In
sneltreinvaart zien we verschillende mensen een poging doen om DE
vlog te maken die voor miljoenen views gaat zorgen… Ze hebben er
(bijna) alles voor over. Het levert grappige beelden op, maar is ook een
spiegel. Hoe ver kun je gaan om de leukste vlog te maken?
Bekijk de afleveringen HIER of scan de QR-code.

TIP
De aflevering van De Regels van Floor sluit qua onderwerp aan op het boek Het geheim van de YouTube-ster, maar is
iets luchtiger. Bespreek het eens met elkaar. Welke kansen biedt vloggen? Waar liggen de grenzen en gevaren?
Praten naar aanleiding van een verhaal is soms makkelijker. Bespreek met elkaar de aflevering en/of het boek en
praat vervolgens ook over eigen ervaringen.
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KIJKEN
Vind je het belangrijk om in te gaan op gedrag online en cyberpesten? Dan kun je de volgende
fragmenten en aflevering van Het Klokhuis god gebruiken. Een mooie aanleiding voor een gesprek of
discussie.

Het klokhuis - Cyberpesten
NTR * Human
Duur: ca. 14.47 minuten
Vanaf ca. 9 jaar
Aflevering van de Klokhuisweek Tegen het pesten. Online, en dan vooral via
social media, wordt veel gepest. Nienke bezoekt de twee razend populaire
vloggers Milan Knol en Gamemeneer. Zij hebben handige tips voor wat je
moet doen als je online gepest wordt.
Bekijk het fragment HIER of scan de QR-code.

Fragment SchoolTV
Waarom durf je op social media meer dan in het echt?
NTR * NOS
Duur: 7.37 minuten
Vanaf ca. 10 jaar
Op social media kunnen mensen soms heel gemeen en ongeremd zijn. Ze
zeggen dingen die ze in het echt nooit zouden zeggen. Niet alleen omdat je op
internet anoniem bent, maar omdat je geen oogcontact maakt. Hoe dat komt?
Dit experiment maakt het duidelijk.
Bekijk het fragment HIER of scan de QR-code.

TIP

Wil je een gesprek op gang brengen over vloggen, social media, pesten? Gebruik de fragmenten om ze eerst te laten
praten over wat ze hebben gezien. Wat gebeurt er precies en wat vinden ze daarvan? Laat ze hun mening geven en
samen oplossingen bedenken (Hoe zou jij dit aanpakken?). Sla vervolgens de brug naar eigen ervaringen (Herken je dit?
Wat heb jij toen gedaan?).
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KIJKEN
Wil je - samen met de kinderen - nog wat dieper ingaan op de kracht van social media en hoe je
kunt gaan voor likes, dan vormen de volgende fragmenten een mooie aanleiding voor een gesprek.

Krijg ik nu likes
Fragment De Vloer op jr. (vanaf 5.55 min - 10.40 min)
Vanaf ca. 10 jaar
In de Vloer op jr. worden met jonge acteurs verschillende situaties gespeeld.
Het tweede deel van deze aflevering past zeker bij dit thema. In deze scène
vindt een jongen zijn grootste pester in het drijfzand. Wat volgt is een scène
over likes en viral gaan. Hoe ver ga jij voor likes?
Bekijk het fragment HIER of scan de QR-code.

TIP
Gebruik de genoemde fragmenten ook om het gedrag online en offline te bespreken. Welke afspraken kunnen jullie
maken? Is dat offline anders dan online? Leg de gemaakte afspraken vast. Hoe willen de kinderen deze afspraken
delen met anderen en hun ouders/verzorgers? Aan de slag!

Mediasmarties WegWijzer – Like en Cancel © 2022 MEDIASMARTIES, alle rechten voorbehouden.

LUISTEREN
Laat kinderen ter afwisseling van het scherm vooral ook veel andere zintuigen gebruiken. Doe je
ogen dicht en gebruik je oren! Er valt zoveel te luisteren.
Jeugdjournaal podcast
NOS / NPO Zapp
Aflevering: Wat is de invloed van influencers?
Duur: ca. 13 minuten
In deze aflevering van de NOS Jeugdjournaalpodcast onderzoeken Bart
Tuinman en Malou van der Starre hoe groot de invloed van influencers
eigenlijk is. Zijn zij wel eens in reclames op Instagram of TikTok getrapt?
Wat zijn eigenlijk de regels voor reclame op social media? En vinden
influencers al die spullen die ze krijgen eigenlijk wel echt leuk?
Beluister het fragment HIER (zoek op titel) of scan de QR-code.

Pixelshit podcast
Podcast serie van 6 afleveringen
EO / NPO Zapp
Duur: ca. 16 minuten
In 6 afleveringen van deze kinderpodcast gebaseerd op waargebeurde verhalen volg je
jongeren die online in de problemen komen. Als pesten online verder gaat ben je
nergens meer veilig…
Gebruik bijvoorbeeld aflevering 5 (Julia gaat viral) om het gesprek op gang te brengen
over hoe ver je zou gaan voor de likes... En wat als iemand anders je online zet?
Beluister de podcast HIER of scan de QR-code.

TIP
Weet jij welke influencers door de kinderen worden gevolgd? Vraag het eens! Wat doen ze allemaal? Zouden de
kinderen dat zelf ook doen? Waarom wel, waarom niet?
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LUISTEREN
Geen lezers op de groep? Laat ze dan vooral ook luisteren naar verhalen. Zo komen ze ook in
aanraking met verhalen over media. Lees zelf het boek voor of zoek een luisterboek op. Zorg er
wel voor dat je het boek ook op de groep hebt... Eenmaal geboeid, kunnen ze wellicht niet meer
wachten en willen ze het misschien wel zelf uitlezen.

Online Bibliotheek
www.onlinebibliotheek.nl
Vraag eens welke kinderen er lid zijn van de bibliotheek.
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid en kunnen ook online
boeken lenen. Van veel titels zijn er zowel luisterboeken
als e-boeken beschikbaar. Ook van enkele boeken in
deze WegWijzer!

Blijf voorlezen
Is er geen luisterboek beschikbaar of wil je iets anders: lees dan zelf voor. Luisteren kan immers ook offline.
Voorlezen iets voor kleine kinderen? Welnee. Blijf voorlezen. Altijd! Zeker ook met en voor oudere kinderen. Door
samen te lezen en om de beurt voor te lezen, kun je je oren goed de kost geven.
Je kunt natuurlijk het hele boek samen lezen of beluisteren, maar je kunt het ook als leesprikkel gebruiken.
Introduceer het boek, laat de voorkant zien, vertel iets over het verhaal en lees dan het eerste hoofdstuk voor... stop
op een grappig of spannend stuk. Wie wil zelf verder lezen?

TIP
Luister ook vooral naar elkaar. Door middel van een smartphone kun je contact hebben met iemand ver weg, maar hoe
sociaal is het eigenlijk als je naast elkaar zit en alleen met je telefoon bezig bent? Probeer het eens uit en laat kinderen
zelf ontdekken hoe het voelt. Praat erover met elkaar en luister naar elkaar.
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Spelen
Wil je een goed gesprek hebben over mediagebruik? De drempel kan hoog zijn. Hoe begin je over dit
onderwerp? Een spel kan een mooie manier zijn om het onderwerp centraal te zetten zonder er
meteen een diep en zwaar gesprek van te maken. Er zijn mooie spelactiviteiten die je hierbij kunnen
helpen. We zetten ze graag voor je op een rij.

Mediajungle
Vanaf ca. 8 jaar
Duik samen in de jungle vol media... Weten jullie er genoeg van om
samen de finish te bereiken? De Mediajungle is een spel dat je offline
en online speelt. Het bevat denkvragen, praatvragen en doe-vragen.
Erg mooi vormgegeven!
Durven jullie de uitdaging aan?
Je kunt het spelen met kinderen vanaf circa negen jaar. Doe zelf zeker
mee óf begeleid de kinderen die het spel spelen. Zo hoor je nog eens
wat en kun je doorvragen. Maar let op: het blijft een spel, dus blijf
vooral nieuwsgierig en speels! Bekijk het spel HIER of scan de QR-code.

TIP
Het is even een investering, maar het spel is het meer dan waard. Haal het spel om de zoveel tijd uit de kast. Het mooie
is dat er geen houdbaarheidsdatum aan zit. Achter de schermen worden telkens nieuwe vragen en tips geschreven
door mediacoaches die weten waar ze het over hebben.
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Spelen
Interland: Koninkrijk der Vriendelijkheid
De Cyber Helden
Vanaf ca. 10 jaar.
In dit online spel bestaan meerdere eilanden. Bij het thema like en cancel past
het eiland Koninkrijk der Vriendelijkheid. Op dit eiland lopen cyberpesters
rond. Door hen te blokkeren en pestkoppen te melden, maar ook door
vriendelijk te blijven tegen andere internetgebruikers kan de vrede in dit land
hersteld worden.
Laat kinderen individueel spelen en praat samen na over de situaties die ze
zijn tegengekomen, welke acties ze hebben ondernomen enz.
Bekijk het spel HIER of scan de QR-code.
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DOEN
Alle media hebben een gesprek op gang kunnen brengen over mediagebruik, cyberpesten en like en
cancel in het bijzonder. De uitdaging is om ook tot gesprekken te komen waarbij kinderen eigen
ervaringen delen en samen (met elkaar, met hun ouders en anderen) nadenken over afspraken en
oplossingen. Hoe zorg je daarvoor? We hebben een paar suggesties voor je:

Doe de check
Zijn de leerlingen geraakt door de verhalen over social media? Hoe zit
het met hun kennis over wat wel en niet mag op social media? Doe de
check! Zwijsen maakte een checklist over social media.
Download hem HIER van de site of scan de QR-code..

Mediajungle kletskaarten
Naast het Mediajungle spel zijn er ook Mediajungle kletskaarten. Aan de hand
van 100 prikkelende vragen ontdek je wat de ander online meemaakt. Hoe
denken de kinderen bijvoorbeeld over online vriendschap en veiligheid?
Gebruik de kaarten om tussendoor een gesprek te voeren, om een thema te
introduceren. Praat erover door. Meer informatie op www.mediajungle.eu.

TIP
Meer actief aan de slag? Maak er een 'over de streep' van. Laat je vooraf inspireren door de kletskaarten, kies vragen
uit en herverwoord ze tot stelling. Laat kinderen de streep overgaan als ze het eens zijn met de stelling. Ook bij deze
werkvorm kan een gesprek ontstaan.
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DOEN
Kom in actie en ga een stap verder door met elkaar een challenge aan te gaan. Of vraag je
bibliotheek om meer informatie over het lespakket Like en Cancel.
Challenges
Krijg samen met de kinderen grip op het thema Like en Cancel en mediagedrag
online door met elkaar de uitdaging aan te gaan en nieuwe gewoontes aan te leren
qua mediagedrag online. Bespreek met de kinderen wat ze lastig vinden. Bedenk
vervolgens samen verschillende welke uitdagingen jullie kunnen aangaan.

Cha lle ng

e #1

Denk bijvoorbeeld aan:
een week niet delen op social media, maar al jullie belevenissen weer live
delen in een gesprek.
tot tien tellen voordat je reageert op een post van iemand.
elkaar de hele dag complimenten geven

Lespakket Like en Cancel onder leiding van de bibliotheek
Wil je een stap verder gaan dan het voeren van losse gesprekken over
mediagebruik? Daag kinderen uit groep 8 dan uit een discussie te voeren over
het thema.
Het lespakket Like en Cancel is ontwikkeld in samenwerking tussen Stichting
Discussiëren Kun Je Leren, Mediasmarties en de KB en wordt gegeven door
leesmediaconsulenten van bibliotheken.
Door de lessen worden kinderen zich niet alleen bewust van hun mening over het
onderwerp, maar leren ze ook gesprekken aan te gaan en hun mening te
onderbouwen. Benieuwd? Neem contact op met je bibliotheek naar de
mogelijkheden.

TIP
Doe zelf mee aan de challenge en daag ook ouders en verzorgers uit om eens bewust bezig te zijn met wat ze doen
en zeggen online. Kunnen jullie de uitdaging aan?
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Ouders betrekken
Tot slot
Neem ouders zeker mee bij dit thema. Deel foto's (mits AVGproof) met ouders via het online ouderportaal. Zo weten
ouders wat hun kind heeft gedaan. Wil je ouders nog meer betrekken? Vertel dan wat je hebt gedaan en geef een tip
wat ze thuis met hun kind kunnen doen (voorlezen, kijken, luisteren of spelen). Laat kinderen thuis over een stelling
praten, of samen met hun ouders naar een docu kijken. Zo sla je een brug naar de thuissituatie en geef je voeding
voor gesprekken thuis. En vergeet de Tips voor thuis niet te downloaden op onze site.
We wensen jullie samen veel lees, kijk, luister en speelplezier!

Meer inspiratie en tips?
Neem een kijkje op Mediasmarties.nl
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