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Week 5: 
(Media)vragen 

van je kind

Welkom in week 5! Kinderen hebben vaak veel vragen. Hoe 
beantwoord jij de vragen van je kinderen? Deze week laten 
we de websites SchoolTV en Steff ie.nl zien.

Video 1: “Moeilijke vragen van je kind.”

Stap 1:  De woordenlijst
Lees de woorden hardop.  Zoek de vertaling op als je een woord niet kent 
en schrijf de vertaling erachter.

het antwoord

het lieveheersbeestje

moeilijk, moeilijker

de klimaatverandering

geschikt zijn

het onderwerp

uitleggen

Stap 2:  Bekijk nu de video: SchoolTV 
Lisa vertelt wat je kunt vinden op de website www.schooltv.nl    
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de spelling, spellen

de leeftijd

vinden-vonden-gevonden

vertellen

bekijken 

ingewikkeld

de aflevering 



Stap 3:  Doe-opdracht
1.  Bekijk nu de video op www.schooltv.nl over Lieveheersbeestjes (Rood  
 met zwarte stippen). Geeft het antwoord op de vraag: Wat eten 
 lieveheersbeestjes?

Ga alleen, of samen met je kind, naar de website van SchoolTV en bekijk 
onderwerpen en  de leeftijden. 
2. Begrijp je hoe het werkt om te zoeken op onderwerp en op leeftijd?

3.  Heb je iets gevonden dat interessant is voor jezelf en/of voor jouw   
 kind? Leg uit wat je hebt gevonden.

4.  Als jouw kind al veel vragen stelt, zoek dan naar het antwoord van  
 deze vraag van jouw kind. Via de website van SchoolTV. 
Als jouw kind nog te jong is, bedenk dan een eigen vraag.

 Wat is de vraag van jouw kind?
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Kon je het antwoord vinden in één van de video’s? Zo nee, kun je iets anders be-

denken om het antwoord op de vraag te vinden?

Wat heb je gevonden als antwoord op de vraag?

Stap 4:  Extra schrijfopdracht 
1.  Kende je de website SchoolTV.nl al? Zo ja, welke programma’s heb  
 ben jij en/of jouw kind al eens bekeken? Zo nee, vind je het een 
 handige website? Heb je  video’s gezien, die je wilt gaan kijken? 
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Video 2: “Nieuws en nepnieuws”

Stap 1:  De woordenlijst
Kloppen
Nieuws
Nepnieuws
Kritisch
Het onderzoek
Fakenieuws

Stap 2:  Bekijk nu de video van Nina.

Stap 3:  De luisteropdracht
Is het volgens Nina makkelijk om nepnieuws te herkennen? Leg uit.

Wat zijn deepfakes?

Wat geeft Nina als tips om beter nepnieuws te herkennen?

Stap 4:  De schrijf- en spreekopdracht
Heb je wel eens een bericht voorbij zien komen waarvan je dacht dat het 
nepnieuws was? Of heb je weleens nepnieuws doorgestuurd – omdat je 
niet door had dat het nep was? Wat deed je toen?
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Deepfakes
De software
Verzamelnaam
Herkennen
Onmogelijk
De technologie



Deepfakes
De software
Verzamelnaam
Herkennen
Onmogelijk
De technologie

Nina raadt alles wat je op het internet of via apps leest een beetje kritisch 
te bekijken. Wat vind je daarvan?

Nina raadt in de video een nieuwsstop aan. Wat vind jij daarvan?

Praat je met je kinderen over nieuws en nepnieuws? Hoe gaat dat?

Vind je het belangrijk om te weten wat er in het nieuws speelt? Waarom 
wel / waarom niet?

Wat doet het nieuws met jouw gevoel?

Welke tip(s) zou je andere ouders willen geven?
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Video 3: “Steffie”

Stap 6:  De woordenlijst
Lees de woorden hardop.  Zoek de vertaling op als je een woord niet kent 
en schrijf de vertaling erachter.

uitleggen

aanvragen

de zorgverzekering

IBAN nummer

de pinpas

toeslagen, de toeslag

de inleiding

de gezondheid

de ondersteuning

het geld

computeren, de computer

internetten, het internet

DigiD

Stap 7:  Bekijk nu de video: Steffie.nl
Steffie.nl is een erg handige website met veel informatie over bijvoorbeeld 
verzekeringen en DigiD. Marcus legt uit wat je er op kunt vinden.

Stap 8:  Doe-opdracht
Ga nu naar de website steffie.nl
1. Staat er iets op wat handig voor jou is? Leg je antwoord uit.
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de overheid

openen

gebruiken

inloggen

veilig

bijstandsuitkering

de uitkering

de orgaandonatie

de donorwet

reizen

een aanrader

ontdekken



Zoek op een onderwerp dat je interessant vindt en waar je meer over wilt 
weten. Bekijk een video over dit onderwerp.

2. Welke video heb je bekeken? Wat heb je geleerd over dit onderwerp?

3.  Vind je Steff ie.nl een handige website en denk je dat je deze website  
 vaker gaat gebruiken?

Stap 9:  Na afloop

1.  Hoe voel je je na het bekijken van de video’s en het maken van de   
 opdrachten? Leg uit.

                                           (Omcirkel de smiley die het beste past.)

2.  Heb je iets nieuws geleerd? Zo ja, wat heb je geleerd en wil je    
 onthouden?
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Klaar met week 5? 

Plak hier
een sticker

                                           


