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Weet jij dat je ouder bent dan TikTok, maar 
jonger dan het internet? Dat  niet hetzelfde 
wil zeggen als  ? En dat YouTubers soms geld 
verdienen met hun filmpjes?

Super! Dan zijn wij benieuwd 

wat jij nog meer weet over het 

internet. Kan jij alle opdrachten 

in dit boekje maken?

Ja hoor!

Da’s oké! Met de opdrachten in 
dit boekje ontdek je alles wat je 
moet weten over het internet. 

Laten we er snel aan beginnen!

Uhmmm...Niet echt

het internet?
Wat weet jij over
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#1 Zo werkt het internet

Toestellen 
 en zo

Om een boek te lezen 
pak je een boek, maar 

om te surfen gebruik je 
… uhhhhm.  

Zoveel toestellen om uit 
te kiezen! Raak jij soms 

ook in de war?

laptop

tablet

gsm

Wat hoort 
bij wat?
(Verbind elke tekening met het juiste woord)

Wat past niet  
in het rijtje? 

(omcirkel wat niet past)

Computermuis - Tablet - Scherm - Surfplank

Smartphone - Nintendo - Popcorn - Computer

TikTok - Youtube - Netflix - Laptop

Wat is jouw favoriete toestel?
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Zo werkt het internet #1

Wifi weg
Oh nee!  De wifi is weg. 
Breng jij het signaal terug?
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#2 Tijd voor schermtijd!

Schermen en 
afspraken

Wat vliegt de tijd als je 
naar een scherm kijkt! 
Weet jij hoelang je daar 
elke dag mee bezig 
bent? En zijn daar bij jou 
thuis afspraken over?

Wanneer 
kijk jij 
naar een 
scherm? 
 (omcirkel je antwoord)

Welke 
afspraken 
zijn er bij 
jou thuis?
(kruis aan)

  Geen schermen aan tafel. 

  Geen schermen in de slaapkamer

  Geen schermen als er bezoek is.

  Eerst huiswerk, dan schermtijd.

  Ik mag maar ... uur naar een scherm kijken.

  Ik kies zelf wanneer of hoelang ik naar een scherm kijk.

Vind jij het soms 
moeilijk om een 
scherm af te zetten? 
 (omcirkel je antwoord)

avondmiddagochtend
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Tijd voor schermtijd! #2

Online vs
   offline

Bij welk gezin 

zou jij het liefst 

wonen?

 Zoek de 7 verschillen
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#3 Overal reclame

Reclamebingo
Reclame is overal! Welke reclame heb jij al 
gezien? Kruis aan op de kaart waar je de 
reclame zag of hoorde. Kan je alle vakjes 
aankruisen? BINGO!
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Overal reclame #3

Maak zelf
reclame

Welke game, serie of 
YouTuber moet iedereen 
gezien hebben?  
Maak er zelf reclame 
voor! Maak een tekening 
en schrijf erbij wat jij er 
zo geweldig aan vindt.
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Zoek de
emoji's

Wist je dat er al meer dan 3500 emoji’s 
bestaan? Ze zitten niet allemaal in deze 
afbeelding verstopt … maar wel veel  
Hoeveel vind je er van elke soort?

#4 Al die emoji's
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Was het nu 12345 ... of 54321? Je wachtwoord 
onthouden is niet altijd gemakkelijk. Hoe goed 
kan jij dat? Kies hieronder 3 emoji’s en teken ze 
onderaan. Onthoud je emoji-wachtwoord goed: 
het zal later nog van pas komen!

Kies (en onthoud!) 
je emoji- 
 wachtwoord

Al die emoji's #4

Teken hier jouw 3 emoji’s:
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#5 Beelden aan het woord

Hoe reageer jij?
Hoe zou jij reageren in de volgende 
situaties? Omcirkel de emoji.
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Foto verhaal

Zet de foto's in de 
juiste volgorde en 
vertel het verhaal.

Beelden aan het woord #5

(geef elke foto een cijfer)

Foto's Gloria ©Bert De Kock
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#6 Robots

De technologie staat niet 
stil. Sommige robots kunnen 
vandaag al véél dingen die 
mensen ook kunnen! 

  Wat kan 
een robot 
allemaal?

Kijk wat deze robots 
allemaal kunnen!

Scan dit met een smartphone 
of tablet via een QR-code 
scanner of surf naar  
youtu.be/eyV67ihDzMA
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Robots #6

Een robot die je kamer opruimt 
of je huiswerk maakt: hoe leuk 
zou dat zijn?  Wat moet jouw 
ideale robot zeker kunnen?

Ontwerp 
zelf een 
robot

Mijn robot heet:
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#7 Games

 Welk
game is dit?

Gamen is leuk!  Ben jij een echte pro in deze  
3 games? Verbind elke game met de juiste afbeelding.

Roblox

Minecraft

Fortnite
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Games #7

  Jouw
gameprofiel

Hier game ik graag:
(omcirkel je antwoord)

Ik game het liefst:
(omcirkel je antwoord)

alleen / met vrienden / met mijn ouders  
met mensen die ik niet ken / niet

Stoppen met gamen 
vind ik: (omcirkel je antwoord)

geen probleem / moeilijk

Akkoord of niet? (omcirkel je antwoord)

Ik wil later geld verdienen met games:

Ik speel liever gezelschapsspelletjes dan games:

Ik vind dat je iets kan leren van games:

Ik vind gamen 
wel / niet leuk
(kleur de juiste duim in)

Speel jij geen games? 
Vul je profiel dan in voor 
gezelschapsspelletjes!
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#8 Super (media)wijs!
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Wie zoekt,  
  die vindt

Je weet nu alles over 
het internet. Kan jij alle 
woorden vinden? 

minecraft
gsm

tiktok

tablet
internet
emoji

nintendo
youtube

robot
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Super (media)wijs! #10

K
leu

rp
laat

Scan de QR-code of surf naar  
www.deschaalvanm.be/werkboek1  

en print de kroon om in te kleuren 
en uit te knippen.
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6 leuke weetjes 
    over het internet

Als Facebook een land was, dan zou het meer  
inwoners tellen dan China.

Het meest bekeken YouTube-filmpje in Vlaanderen gaat over … 
kuikens. 

Vandaag kan je bijna overal draadloos verbinden met het 
internet (dat noemen we wifi). Vroeger had je een kabel nodig 
om verbinding te maken met het internet. Nu kan dat draadloos.

Er bestaat een robot die sneller kan lopen dan  
de allersnelste mens. 

Het spel Fortnite is gebaseerd op een Japanse film,  
die zelf gebaseerd is op een boek. 

De emoji-taal is heel populair. Er zijn al meer dan 3500 emoji's. 
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En … ken jij je emoji-wachtwoord nog? Teken het hieronder. 
(Opgelet, niet spieken!)


