
Week 5:
Vragen van

je kind

Audio: Audio: cyberschool.nl/workshops/basis/week-5cyberschool.nl/workshops/basis/week-5

1. Afspraken maken1. Afspraken maken
1a.  De luisteroefening: waar of niet waar?
1. Ibrahim is vegetariër.      waar  /  niet waar
2. Ibrahim komt vrijdag pizza maken.    waar  /  niet waar
3. Ibrahim komt om 17:00 naar Sams huis.   waar  /  niet waar 
4. Ibrahim kan zelf deeg maken voor de pizza.  waar  /  niet waar

1b.  Een voorstel doen - oefenen
Zal ik / zullen weZal ik / zullen we Tijd / dagTijd / dag PlaatsPlaats WatWat WerkwoordenWerkwoorden
Zullen we morgen thuis pizza maken?
Zal ik vanavond koken?

1c.  Een reactie geven
Positief   NegatiefPositief   Negatief
Ja, leuk.   Nee, ik kan niet.
Ja, super!   Nee, sorry, ik heb al een afspraak.
Fantastisch idee!  Nee, ik heb al plannen.
Ja, gezellig!  Nee, sorry, ik eet geen vlees.
    Nee, ik heb geen zin.           
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2. Kinderen en (sociale) media2. Kinderen en (sociale) media
2a.  De woorden
Balans
Plezier
Veilig
Samen
Inhoud
Leerzaam
Creatief

2b.  Zet het juiste kopje boven de stukjes tekst:

Balans Plezier Veilig  Samen  Inhoud 
1 _____________________
Je kunt met je kind leuke en leerzame films en spelletjes kijken en spelen. Het is leuk om 
media te gebruiken en creatief te zijn.

2________________________
Wat kijkt je kind? Het is belangrijk te kijken of de app, het filmpje, boek of spelletje past 
bij de leeftijd van je kind. Je kind kan meer leren van een filmpje dat past bij de leeftijd. 
Kijk naar wat je kind wil zien.

3_________________________
Via media kunnen kinderen van alles te zien krijgen. Soms zien ze dingen die eng zijn, 
bijvoorbeeld geweld en seks. Filters kunnen helpen je kind te beschermen tegen beelden 
die niet fijn zijn.

4_________________________
Kinderen hebben ouders nodig om te leren omgaan met media. Ook is het leuk en veilig 
samen met je kind of baby bezig te zijn met media. Het is belangrijk je kind te helpen.

5__________________
Hoeveel uur mag je kind televisiekijken of spelletjes spelen? Heb je regels en afspraken 
gemaakt? Kan je kind zelf stoppen of heeft je kind jouw hulp nodig? Doet je kind ook 
andere dingen? Is je kind ook buiten? Maak afspraken over hoeveel tijd je kind op de 
iPad mag. Wanneer moet je kind stoppen?

Teksten van website: mediagesprek.nl
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De  media
Het spel, het spelletje
De film, de films
De leeftijd
Filters
Eng
Beschermen

Het beeld, de beelden
Televisie kijken
Belangrijk
De regel, de regels
De afspraak, de afspraken
Stoppen
Hulp



2c. Bijzondere werkwoorden: Bijzondere werkwoorden: 
Werkwoorden: willen  moeten kunnen mogenWerkwoorden: willen  moeten kunnen mogen
ik   wil  moet  kan  magik   wil  moet  kan  mag
jij/ je   wil/wilt moet  kan/kunt magjij/ je   wil/wilt moet  kan/kunt mag
u   wil/wilt moet  kan/ kunt magu   wil/wilt moet  kan/ kunt mag
hij/zij/ze/het  wil  moet  kan  maghij/zij/ze/het  wil  moet  kan  mag
wij/we   willen  moeten kunnen mogenwij/we   willen  moeten kunnen mogen
jullie   willen  moeten kunnen mogenjullie   willen  moeten kunnen mogen
zij/ze   willen  moeten kunnen mogenzij/ze   willen  moeten kunnen mogen

2d.  Vul het werkwoord in.

Clara is 13 jaar oud. Ze ___________ heel goed met computers omgaan. Ze vindt het 
leuk en ze wil elke dag op de computer spelen. Haar moeder, Desi, geeft haar regels. 
Clara _________ niet goed stoppen. Ze __________ van haar moeder elke dag drie uur 
op de computer. Na drie uur ____________ ze stoppen. Ze _______ niet stoppen, maar het 
_________ van Desi. Zo heeft Clara ook tijd voor andere dingen, zoals sporten en lezen. 
Desi vindt balans belangrijk. Zo leert Clara elke dag hoe ze balans _____________ creë-
ren.

2e. Praat met elkaar over mediagebruik 
1. Wat wil je kind? 
2. Wat mag je kind? Heb je regels voor je kind?
3. Wat kan je kind? Kan je kind met de computer omgaan of moet hij/zij dit leren?
4. Wat moet je kind van jou? Moet je kind elke dag lezen / helpen in het huishouden 
/ buiten spelen / iets anders?
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HuiswerkHuiswerk
3.  Vragen stellen3.  Vragen stellen
3a. Koppel het vraagwoord aan de juiste vertaling:
1. wie       a) what kind of
2. waar      b) how
3. wat      c) how many
4. wanneer      d) which
5. welk(e)      e) what time
6. hoe       f) why
7. hoe laat      g) where
8. hoe oud      h) who
9. hoeveel      i) what
10. wat voor (soort)    j) how old
11. waarom      k) when

3b. Hoe maak je een goede vraag?
Ja / nee vraag:    Het antwoord:Ja / nee vraag:    Het antwoord:
Werk je vandaag?   Ja, ik werk vandaag
      Nee, ik werk niet vandaag

Open vraag:    Het antwoord:Open vraag:    Het antwoord:
Hoe laat werk je vandaag?  Ik werk om 10 uur.

Websites voor deze week:Websites voor deze week:
www.schooltv.nl
www.mediagesprek.nl

Na afloop van de les
1.  Hoe voel je je na de les? 

                                           

2.  Wat heb je geleerd?
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Klaar met week 5? 

Plak hier
een sticker


