week 49 – 2 december 2013 – Opdrachten niveau B,
les 1 en 2

Les 1: Een poster met tips maken
Waarom ga je schrijven: het Nieuwsbegripfilmpje bekijken
Waarom is het belangrijk dat je veilig internet? Wat kan er gebeuren?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Wat voor tekst schrijf je: een poster met tips

Luister naar je juf of meester.

Lezen: een stukje tekst met tips

Werk samen met iemand van je groepje. Welk stukje tekst met tips gaan jullie lezen?

 Algemene tips


Tips voor sociale media

Kiezen: de drie beste tips
Welke drie tips vinden jullie de beste van het stukje? Schrijf ze hieronder op.
1. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

op de poster

Schrijven: de allerbeste tips voor

1. Bekijk met je groepje de drie beste Algemene tips en
de drie beste Tips voor sociale media. Passen ze goed
bij elkaar?
2. Schrijf de tips zo kort mogelijk op. Maak dan de poster
met elkaar. Spreek af wie wat gaat doen, bijvoorbeeld:

Denk aan KLU(N)S:
1. KLU: noem de klus in
een goede titel
2. S: schrijf de stappen
duidelijk in een goede
volgorde

versieren, schrijven, printen of knippen.
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week 49 – 2 december 2013 – Opdrachten niveau B,
les 1 en 2

Les 2: Een poster met tips maken
De definitieve poster maken
Vorige les heb je met je groepje een poster met tips voor veilig internetten gemaakt.
Maak de poster nu helemaal af. Vergeet er niet voor te zorgen dat de poster er
aantrekkelijk uitziet.

Andere posters bekijken

Je groepje krijgt een poster van een ander groepje om te bekijken. Jullie komen voor de
groep en bespreken welke Tops en Tips jullie aan deze posters geven. Let hierbij goed op
het rijtje dat op het bord staat.

Top een top is iets wat jullie heel goed vinden aan de poster
Tip

een tip is iets wat de volgende keer nog beter kan

Terugkijken: de lessen bespreken
Denk na en schrijf op.
1. Wat is belangrijk bij het maken een goede poster?____________________________
____________________________________________________________________
2. Wat heb je gebruikt van de KLUNS-strategie?________________________________
____________________________________________________________________

Terugkijken: het schrijven bespreken
Denk na en schrijf op.
1.

Dit vond ik handig bij het schrijven: ______________________________________
____________________________________________________________________

2.

Dit vond ik lastig bij het schrijven: _______________________________________
____________________________________________________________________

3.

Dit is het belangrijkste dat ik heb geleerd: _________________________________
____________________________________________________________________
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