DAG 4
Debatvragen - Wie ben jij online?
DEBATVRAAG 1
Een foto met weinig likes kan je maar best verwijderen.
ANTWOORDOPTIES
⚡

Ja!

⚡

Nee!

EXTRA VRAGEN
#1 Waarom zou je een foto met weinig likes offline halen?
#2 Wie heeft dit al eens gedaan? Wie vindt het leuk om likes te krijgen?
#3 Zijn er trucjes om meer likes te krijgen?
#4 Wat zou je zeggen aan iemand die weinig likes heeft? Is dat belangrijk?
#5 Wie gaat er soms door zijn foto’s om er enkele te verwijderen/archiveren/privé zetten?

DEBATVRAAG 2
Wat is een goede profielfoto voor Fleur?
ANTWOORDOPTIES

EXTRA VRAGEN
#1 Ben je liever anoniem op je profielfoto of heb je liever dat mensen je herkennen?
#2 Waarom wil je liever een anonieme profielfoto? Waarom kan het belangrijk zijn dat je niet
herkenbaar bent? Wat zijn de voordelen?
#3 Wat is het nadeel van een onherkenbare foto (in combinatie met een andere naam)?
#4 Wie weet wat privacy betekent?
#5 Mag je zelf kiezen welke profielfoto je hebt?

DEBATVRAAG 3
Als je poseert voor een foto, geef je toestemming om die te delen.
ANTWOORDOPTIES
⚡

Ja, altijd.

⚡

Neen, je moet dit eerst vragen.

EXTRA VRAGEN
#1 Vraag je altijd aan je vriend of vriendin of je een foto van hem/haar mag posten? Waarom vraag
je dat best?
#2 Heb je al eens een foto gepost van iemand zonder dat die persoon daar toestemming voor
geeft?
#3 Heb je zelf al eens aan iemand gevraagd om jouw foto te verwijderen? Hoe kan je dit het beste
vragen aan iemand?

Quizvragen - Privé of niet?
Vraag 1
Als je een account aanmaakt op sociale media,
staat die automatisch op ...
Slechts één antwoord mogelijk
A. Privé
B. Openbaar

Vraag 2
De voordelen van een privé-account zijn
Meerdere antwoorden mogelijk
A.
B.
C.
D.

Iedereen kan je volgen.
Enkel jouw volgers kunnen je posts zien.
Jij kiest wie jou mag volgen.
Je kan sneller beroemd worden online.

Vraag 3
Amélie vindt haar privacy belangrijk. Welke foto’s deel je beter niet?
Meerder antwoorden mogelijk

A.

B.

C.

D.

Vraag 4
Wat is een Finstagram?
Slechts één antwoord mogelijk
1.
2.
3.
4.

Een geheim account om lelijke foto’s te delen.
Een nieuw sociaal netwerk.
Een populaire Instagrammer.
Een fotofilter op Instagram.

Vraag 5
Welke reacties zijn niet oké?
Meerdere antwoorden mogelijk
A. Oepsie!
B. Super mooi!
C.
Wat voor een stomme foto is dit?!
D. IEUW, JULLIE
ZIJN ZO LELIJK!
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