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Protocol mediawijsheid De Weijerwereld 2022-2023

 
Onderstaand de werkwijze m.b.t. mediawijsheid op De Weijerwereld. 

Groep 1-2 
 

Doel: Nodig/activiteit: Aanpak: 

Het kind kan zijn eigen naam herkennen.  
 

Naamkaartje. Kinderen individueel. 

Het kind weet wat de icoontjes betekenen. 
 

Active board en betekenis icoontjes. Kinderen als groep. 

Het kind kan de koptelefoon correct 
gebruiken. 
 

IPad en koptelefoon. (draadloze 
koptelefoons) 

Kinderen individueel. 

Het kind kan de IPad-werkplek netjes 
achterlaten: stoel aanschuiven, 
koptelefoon opruimen. 
 

Werkplek IPad. Kinderen als groep. 

Het kind kan zelfstandig en met een 
fluisterstem achter de IPad werken.  

 

Werkplek IPad. Kinderen individueel. 

Het kind kan een leerkracht erbij roepen 
als de IPad vastloopt. 
 

IPad. Kinderen individueel. 

Het kind kan zelfstandig het gewenste 
programma openen. 
 

Active board om verschillende 
programma’s te laten zien. 

Kinderen als groep. 

Het kind weet het gewenste programma 
weer te sluiten. 
 

Active board om in verschillende 
programma’s te laten zien waar de sluit 
knop zit. 

Kinderen als groep. 

Het kind kent de handelingen die het moet 
verrichten om de opdracht van het 
programma tot een goed einde te brengen. 
 

Active board om in verschillende 
programma’s te laten zien wat de 
bedoeling is. 

Kinderen als groep. 

Het kind begrijpt dat apparatuur kwetsbaar 
is en gaat hier dus op een rustige en veilige 
manier mee om.  

IPad en uitleg van de leerkracht.  Kinderen individueel. 

  
 
Leerlingen werken met bee-bots, tijdens projecten en leren programmeren. 
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Groep 3-4-5 
 

Doel: Nodig/activiteit: Aanpak: 
Het kind kan zelf (eventueel met behulp 
van een inlogstrookje) zelf inloggen op de 
chromebook.  

Inloggegevens per kind (groep 3 lamineren 
en in etui, overzicht in groepsklapper). Aan 
het begin van het schooljaar krijgen de 
kinderen uitleg hoe ze moeten inloggen en 
hoe ze moeten omgaan met 
wachtwoorden. Groep 3 heeft hier nog 
inoefening bij nodig. 

Kinderen als groep 

Het kind kan zelf het gewenste programma 
openen en aan de slag gaan.  

De automatische loginsleutel staat 
ingesteld, zodat kinderen niet bij alles zelf 
in moeten loggen.  

Individueel kind 

Het kind weet hoe je met de Chromebook 
omgaat.  

De kinderen weten hoe je de Chromebook 
draagt, hoe je ermee om gaat, hoe je hem 
weer opruimt.  

Individueel kind  

Het kind weet hoe het met de koptelefoon 
omgaat  

De koptelefoons worden (voorzien van 
naam) op een vaste plek opgeruimd. De 
kinderen gaan er zorgvuldig mee om 
(netjes opruimen, niet op bijten etc.) 

 

Het kind kan een Google Document 
openen, de naam van het document 
veranderen en erin werken. 

Digibord voor de klassikale uitleg, 
Chromebook per kind om meteen zelf aan 
de slag te kunnen.  

Uitleg aan groep 
waarna de kinderen 
individueel of in 
groepjes vooruit 
kunnen. 

Het kind kan een Google presentatie 
maken.  

Digibord voor de klassikale uitleg, 
Chromebook per kind om meteen zelf aan 
de slag te kunnen. 

Uitleg aan groep 
waarna de kinderen 
individueel of in 
groepjes vooruit 
kunnen. 

Thuis inloggen op educatieve programma’s 
om huiswerk te maken. 

Inloggegevens van het programma in Parro 
zetten en/of uitdelen en uitleggen hoe ze 
op de desbetreffende site komen.  

Uitleg huiswerk en ww 
klassikaal.  

Het kind kan binnen Google Classroom 
werken aan opdrachten.  

Digibord voor klassikale uitleg. 
Chromebook per kind om zelf mee aan de 
slag te gaan. 
Kinderen kunnen bestanden opslaan/ 
verzenden/ opmerkingen van leerkracht 
terugzien/ werk aanpassen en terugsturen. 
Binnen classroom werken met: 
Google formulieren 
Google documenten 

Klassikale uitleg, 
daarna zelfstandig. 

 
Groep 3-4-5 Kinderen kunnen de computer zelf opstarten, inloggen, met educatieve programma's werken en 
zelfstandig de programma's afsluiten. De software zal gericht zijn op ondersteuning van het onderwijs: spellen, stellen, 
rekenen (al dan niet webbased) en het opzoeken van informatie in afgesproken informatiebronnen.  
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Groep 6-7-8  
 

Doel: Nodig/activiteit: Aanpak: 

Het kind leert basiskennis over 
mediawijsheid en weet wat de kansen en 
gevaren zijn van (online) media.  
 

Groep 1 t/m 8: 
Per groep inloggegevens voor website van 
de methode ‘Nationaal Mediapaspoort’. 
(totaal 8 lessen verdeeld over schooljaar) 
 
Groep 7 en 8: 
Tijdig inschrijven voor ‘Mediamasters.’  
(uitvoering duurt een week tijdens ‘de 
week van de mediawijsheid’ in november. 

Kinderen als groep 

Zoekmachines Oefenen met zoektermen. Wat werk wel, 
wat niet. Hoe weet je of de informatie 
betrouwbaar is? 

Klassikaal uitleg en 
voorbeelden laten 
zien. Daarna 
zelfstandig. 

Variatie in presenteren (programma’s) Google Presentaties, Book Creator,   Klassikaal uitleg en 
voorbeelden laten 
zien. Daarna 
zelfstandig. 

Mailen Gmail, inbox, versturen (ontvanger, cc), 
inhoud, do’s en don’ts. 

Klassikale uitleg, 
daarna zelfstandig. 

Het kind weet hoe het moet deelnemen 
aan een onlinegesprek via google-meet.   

Digibord voor de klassikale uitleg.  
 

Klassikale uitleg, 
daarna zelfstandig. 

Drive ordenen/gebruiken Opslaan, gebruik, mappen maken. Klassikale uitleg, 
daarna zelfstandig. 

Het kind leert werken met de online 
agenda van google. (o.a. inplannen toetsen 
en huiswerk) 

Digibord voor de klassikale uitleg.  
Een eigen google-account voor de 
kinderen. 

Klassikale uitleg, 
daarna zelfstandig. 

   
 
 
Groep 6-7-8 Ieder kind kan de computer bedienen, weet ook hoe hij/zij via het interne netwerkverbinding moet zoeken 
met externe, onbegrensde informatiebronnen (internet, email, delen van bestanden) Software is gericht op 
ondersteunen van cognitieve vakgebieden en op overige computervaardigheden. Eenvoudige tekstverwerking en 
communicatie via de computer moeten gemeengoed worden. Kinderen maken ten aanzien van hun spreekbeurten/ 
werkstukken gebruik van Word, Internet, PowerPoint/Prezi en het digitaal bord.  
 
Leerlingen zijn mediawijs. Dat houdt in: ze zijn zich bewust van de invloeden van allerlei media 
(communicatiemiddelen), weten hoe ze die media veilig kunnen gebruiken en hoe ze een kritische houding ten 
opzichte van die media kunnen ontwikkelen. Methode: nationaal mediapaspoort. 


