GROEP 1,2 EN 3

digi-doener!

HANDLEIDING

VOOR DE LEERKRACHT

Mijn netwerk
Tijdens deze les gaan de leerlingen ervaren dat
je bekenden in verschillende netwerken kunt
verdelen. Ook leren ze van elkaar waar ze
goed in zijn, en hoe ze elkaar kunnen helpen.
De les heeft zowel doe- als praatopdrachten
en is daardoor afwisselend en interactief.
Totale duur: 1 uur. Je kunt de les ook in twee
delen opsplitsen, bij slide 4 zou dan les 2
beginnen.
VERBINDING MET BEROEPEN EN DE
ARBEIDSMARKT
Zo zetten uitzendbureaus de skills uit deze
les ook in om hun netwerken te verbreden,
om mensen aan het werk te krijgen of om
mensen binnen te halen voor andere bedrijven.
Hierbij kun je denken aan bedrijven zoals
Monsterboard, Randstad en Maandag.

Ethiek & technologie

LESOPBOUW
• Introductie: Waar ken ik jou van? De kinderen
gaan samen een ‘netwerk’ maken. (20 min.)
• Verdieping: Verschillende netwerken bekijken
(10 min.)
• Doen: Wie hoort bij welk netwerk?
Verschillende personen in een netwerk
plaatsen. (20 min.)
• Afronding: Terugkijken: Wat is een netwerk
en wat kun je ermee doen? (10 min.)
VOORBEREIDING & BENODIGDHEDEN
Van tevoren kun je een aantal dingen doen:
• Lees de handleiding en leg een bolletje touw
klaar
• Digibord met internetverbinding: klik door
de slides voor op het digibord
• De kinderen moeten in een kring zitten
• Print de bijlage en knip de kaartjes los: 1x set
voor jezelf en daarnaast voor ieder kind één
van de kaartjes.

In deze les werk je aan het volgende ethische
vraagstuk: Je ziet op internet en op tv allerlei
personen. Zijn deze personen allemaal echt?
En kun je deze personen vertrouwen?

DOEL VAN DE LES
Domein curriculum 2021

Leerdoelen digitale
vaardigheden

Kerndoel vak

21st century skills

1 Digitale communicatie &
samenwerking
DG4.1 Netwerken.

1 Informatievaardigheden
De leerling kan antwoord geven op
een vraag van een ander.

1 Taal
De leerling verwerft een adequate
woordenschat en strategieën voor het
begrijpen van voor hem onbekende
woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen
ook begrippen die het de leerling mogelijk
maakt over taal te denken en te spreken.

1 Communiceren

2 Mediawijsheid
De leerling leert over sociale
netwerken.

2 Oriëntatie op jezelf en de wereld
De leerling leert zich te gedragen vanuit
respect voor algemeen aanvaarde
waarden en normen.

2 Samenwerken
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INTRODUCTIE
Openingsslide

Slide 1, Praten met de klas
Ga met de leerlingen in een kring zitten. We gaan samen met
de kinderen een netwerk maken. Dit doen we met een bolletje
touw. Je begint als leerkracht zelf. Je houdt het uiteinde van het
touwtje beet, en gooit het bolletje naar een kind (je kunt ook
een hulpje inschakelen die het bolletje brengt).
Daarbij zeg je waar je het kind van kent. Bijvoorbeeld: Ik ken jou
van school (of omdat ik je zusje in de klas heb gehad/ omdat ik
je ouders ken etc.)
Het kind dat het bolletje heeft gekregen, houdt het touwtje beet
en gooit het bolletje naar een ander kind. Daarbij wordt weer
gezegd waar hij/zij het andere kind van kent.
Je gaat net zo lang door tot alle kinderen het touwtje een keer
hebben gekregen.

Tip

Als de kinderen het moeilijk vinden om het touw beet te
houden, dan kunnen ze het bolletje ook een keer om hun
stoelpoot wikkelen.

Slide 2, Praten met de klas
Kijk nu eens naar het touw. Iedereen is met elkaar verbonden!
Iedereen in deze klas kent elkaar! Dat is superhandig. Want
omdat je elkaar tegenkomt in de klas, kun je ook buiten de klas
leuke dingen met elkaar gaan doen. Laten we daar eens naar
gaan kijken.
Ik ga vertellen wat ik leuk vind. Als jij dat ook leuk vindt, ga je
staan.
Voorbeeld: Ik houd van voetballen. Wie houdt daar ook van? Ga
maar staan!
Kijk hoeveel kinderen gaan staan (je kunt ze ook laten tellen
door een ander kind).
Voorbeeld: Hé, er staan nu vier kinderen, dan kunnen zij bij het
buitenspelen met elkaar gaan voetballen!
Daarna is een kind aan de beurt. Je kunt dit zo vaak herhalen als
je wilt.

BEROEPENSLIDE/ARBEIDSMARKT
Slide 3, Handig om te leren om…
Mensen gebruiken hun eigen netwerk om elkaar te helpen. Want
soms kan iemand anders jouw klus iets beter dan dat jij het zelf
kunt. Of je kunt het iemand anders laten doen om er zelf van te
leren.
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Een voorbeeld is dat je jouw mama of papa vraagt om voor je te
koken, omdat jij dat nog moet leren. Bedrijven hebben ook een
netwerk, ze vragen andere bedrijven of personen om klussen
voor hen te doen. En hoe groter hun netwerk, hoe makkelijker en
sneller ze hun problemen kunnen oplossen.

VERDIEPING
Slide 4, Praten en denken
We gaan nu verder dan de klas kijken. We gaan eens kijken wat
het netwerk is van de juf of meester. We hebben vier netwerken.
Leg de kaartjes ‘de klas’, ‘de school’, ‘de familie’ en ‘de sport’ op
tafel. Vraag de kinderen waar de plaatjes voor staan. Kunnen ze
iemand benoemen die bij dit netwerk hoort?
Nu ga je als leerkracht een persoon beschrijven, en de kinderen
moeten raden bij welk netwerk de persoon hoort.
Bijvoorbeeld:
Een keer in de week kom ik Peter tegen, hij is mijn trainer bij
handbal.
Of: Als mijn oma jarig is, kom ik altijd Jeanette tegen. Zij is
getrouwd met mijn oom.
Probeer van elk netwerk twee personen te beschrijven.
Slide 5, Praten en denken
We gaan het nu hebben over ‘bekenden’ die je nog niet in
het echt hebt gezien. Daar zijn deze twee plaatjes voor. Deze
personen heb je alleen een keer gezien op de televisie of op je
tablet en computer. Maar je komt deze niet tegen op straat of bij
jou thuis.
Bijvoorbeeld: Ik ken een meisje dat Anna heet. Ze woont in het
koninkrijk Arendelle. Ze heeft een zus, Elsa. Bij welk plaatje
hoort zij?
Nog een voorbeeld: Ik heb op de computer een vriend die foto’s
laat zien aan mij, maar ook aan heel veel anderen. Ik vind zijn
foto’s heel grappig om te bekijken, en ik vertel hem dat via de
computer. Bij welk plaatje hoort hij?
Deze bekenden van mij heb ik niet in het echt ontmoet.
Ken ik ze dan wel echt? En kan ik ze echt vertrouwen?
Wat denken jullie? Wanneer ken je iemand ‘echt’? Hoe kan ik er
dan achter komen of iemand echt is?
Bij de eerste vier plaatjes is dat anders. Ik weet veel meer van
hen. Ik kom ze ook regelmatig echt tegen.
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DOEN
Slide 6, Doen
Nu gaan we kijken wie er bij de kinderen horen. De plaatjes
verdeel je over de kinderen (je hebt dus meerdere setjes
nodig, zodat ieder kind een kaartje heeft). Daarna gaan de
kinderen door de klas lopen met hun kaartje. Als ze een ander
kind tegenkomen zeggen ze wat ze op hun kaartje hebben
(bijvoorbeeld ‘de school’), en daarbij een persoon die ze
kennen (bijvoorbeeld ‘de conciërge’). Daarna wisselen ze van
kaartje en lopen verder.
Dit doe je 2 minuten en daarna evalueer je met de klas aan de
hand van de volgende slide.

AFRONDING
Slide 7, Praten met de klas
Een netwerk is dus een groep van mensen die je kent. En je
kunt deze mensen ook gebruiken om jou te helpen, of jij kunt
hen helpen. Niet alle netwerken ken je goed genoeg, welke
twee waren dat?
Net heb je rondgelopen in de klas, en met elkaar de
verschillende plaatjes besproken. Wie kan wat vertellen over
zijn/haar plaatje, en wie hij/zij daarbij heeft genoemd.
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BIJLAGEN VOOR DE LEERKRACHT
De klas

De school

De familie

De sport

Tv of film

Social media
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