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WhAtSHaPpY

Whatsapp is een chatprogramma waarmee bijna alle kinderen via een smartphone met
hun vrienden en familie kletsen. Het vervangt de sms. Sms’en kost geld, Whatsapp is
gratis. Met de kinderen maakt u afspraken over wat wel en niet zou moeten mogen
op Whatsapp. Het resultaat: iedereen WhatsHappy!

De opdracht
Onderwerp – communiceren
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Doel – gezamenlijk tot afspraken
komen over chatten via Whatsapp,
maar het kan gaan over alle vormen
van chatten via internet.

Geef de leerlingen de opdracht om vijf afspraken op te schrijven
over wat je wel en niet moet doen als je wilt Whatsappen. Vertel
ze dat het daarbij niet gaat om technische of praktische zaken maar om
‘fatsoensregels’ of ‘etiquette’. Belangrijk is dat ze tijdens deze stap
voor zichzelf werken en niet met elkaar overleggen.

Doelgroep – bovenbouw basisschool,
eerste en tweede klas VO
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Daarna in groepjes
De klas wordt in groepjes van vier verdeeld. Elke groep krijgt
twee grote vellen, papier en een stift. Op het ene vel schrijven
ze What’s Niet, op het andere vel What’s Wel. Elk groepje moet nu uit
de afspraken die zij hebben opgeschreven komen tot drie gezamenlijke
afspraken per vel: wat doe je wel, wat doe je niet? Vier of vijf mag natuurlijk ook. Laat ze eerst overleggen en daarna pas opschrijven. Zorg
dat ze zo groot schrijven dat het leesbaar is als het op het bord hangt.

Korte beschrijving – Whatsapp is een
chatprogramma waarmee bijna alle
kinderen via een smartphone met
hun vrienden en familie kletsen. Het
vervangt de sms. Sms’en kost geld,
Whatsapp is gratis. Met de kinderen
maakt u afspraken over wat wel en niet
zou moeten mogen op Whatsapp. Het
resultaat: iedereen WhatsHappy!
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Hang de afspraken op in de klas
Hang alle vellen van de groepjes op het bord en kom door middel van discussie met de klas tot drie afspraken per vel die de
leerlingen het allerbelangrijkst vinden. U kunt de kinderen ook vragen
om een streepje te zetten achter de drie afspraken op elk vel die zij
belangrijkst vinden.

Duur – twee lesuren, maar het zou ook
in een lesuur kunnen.
Werkvorm - de leerlingen gaan eerst
individueel afspraken over chatgebruik op papier zetten.

Sturen mag, soms helpt het kinderen door goede vragen te stellen
afspraken concreter te maken. Als ze zeggen: heb leuke gesprekken
met elkaar, wat bedoelen ze daar dan mee – dat je veel grapjes moet
maken? Maar laat zoveel mogelijk uit de leerlingen zelf komen. Het zijn
hun afspraken, geen afspraken die van bovenaf worden opgelegd.

Benodigd materiaal – pennen, stiften,
grote vellen papier.
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Gemaakt door – door Mijn Kind
Online en stichting Kennisnet, geïnspireerd op een oudere les over MSNfatsoen van Melanchton
De Kring in Bleiswijk (zie
www.i-respect.nl, een website van
Mijn Kind Online)

Zet de gezamenlijke afspraken op een poster
Maak met de klas een mooie poster met de afspraken en bevestig die op het prikbord of aan de muur. U kunt ook een van de
twee posters gebruiken die we aan deze les hebben toegevoegd.

Didactische suggestie
Gebruik consequent het woord ‘afspraken’ of ‘etiquette’. Ze
hebben de afspraken immers zelf gemaakt en dan zijn het geen
regels. Informeer zo nu en dan of ze zich nog aan de door henzelf
gemaakte afspraken houden.

Mediawijsheid – meer weten over
mediawijsheid? Surf naar kennisnet.nl/
mediawijsheid.
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Start individueel
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