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OEFENING 1

Vader leest de krant.

Moeder strijkt.

Jij leest een boek.

Jij neemt je jas.

Jij zegt: “Ik ben weg.”

Moeder zegt: “Waar ga je heen?”

Jij zegt: “Een beetje fietsen.”

Vader zegt: “Doe je helm aan.”

Jij zegt: “Veel te warm.”

Moeder zegt: “Wanneer ben je terug?”

Jij zegt: “Weet ik niet, salut.”

Doe jij dit thuis ook zo?

VRAAG

LEES

NEE

•	Je	vraagt	om	weg	te	gaan.
•	Je	maakt	afspraken:
 ¸ Waar ga je heen?
 ¸ Met wie?
 ¸ Wanneer ben je thuis?
 ¸ …
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tip 1: Bespreek met je ouders of 
begeleider als je op internet kan

VRAAG

INTERNET

OUDERS BEGELEIDER
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OEFENING 2

Verbind de computers met elkaar

Over	de	hele	wereld	zijn	heel	veel	computers	

verbonden	met	elkaar.

Deze	wereld-wijde	verbinding	heten	we	

“ internet”.

LEES
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OUDERS

INTERNET

BEGELEIDER

MAAK

tip 2: Maak samen internetafspraken 
waar iedereen zich kan in vinden

AFSPRAAK

WANNEER WAT DOEN
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ZOEK FOUTEN

3
DRIE TEKST

De	Kampioenen	is	een	wielerploeg.	

De	trainer	van	de	Kampioenen	is	Xavier	Waterslaeghers.	

De	voorzitter	heet	Balthazar	Boma.

Ze	verzamelen	steeds	in	de	winkel	van	Pascale	Crucke.	

OEFENING 3

Zoek op het internet een foto van “De Kampioenen”

(Zie	ook	bladzijde	22:	afbeeldingen	zoeken)

Zoek drie fouten in de tekst

ZOEK FOTOINTERNET DE	KAMPIOENEN
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INTERNET

+ = + =

tip 3: Geloof niet alles wat je op 
internet leest of ziet
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OEFENING 4

Schrijf in het vrienden-boek van Josje

PERSOONLIJKE	GEGEVENS	zijn: 

gegevens	van	jou	alleen

SCHRIJF
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tip 4: Persoonlijke gegevens nooit 
doorgeven op internet

MIJN COMPUTER

INTERNET

IK

ADRES TELEFOONNR.GEBOORTEDATUMNAAM E-MAIL ADRES

Let	op,	iedereen	kan	meelezen	op	het	internet	!
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OEFENING 5

Je vriendin komt morgenavond.

Jij zegt: “Hoe laat kom je morgen?”

Je	vriendin	zegt:	“Om	7	uur.”

Jij	zegt:	“Ik	ben	dan	nog	niet	thuis!”

Je	vriendin	zegt:	“Mag	ik	de	sleutel	van	je	huis?	Dan	kom	ik	zelf	

binnen.”

Wat doe jij?

VRAAG

LEES

Je	zegt:	“Nee,	de	sleutel	van	ons	huis	mag	ik	aan	niemand	geven.	De	sleutels	zijn	persoonlijk”.

Goeie	wachtwoorden	zijn	vooral	lange	wachtwoorden.	Lange	

wachtwoorden	zijn	soms	moeilijk	te	onthouden.	Handig	en	

veilig	is	een	(lang)	wachtwoord	die	bestaat	uit	meerdere	

woorden uit een zin.

Bijvoorbeeld:”	Er kan 10 liter water in een gewone emmer”.  

Het	wachtwoord	zou	dan	kunnen	zijn:	“Ek10lwiege”.
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tip 5: Nooit wachtwoorden geven aan 
andere mensen

MIJN WACHTWOORD

VRIENDEN

ONBEKENDEN

FAMILIE
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OEFENING 6

Lees de tekst

Twee meisjes bellen bij je aan. 

Eén	van	de	meisjes	vertelt:	 ”Mijn	fiets	heeft	 een	 lekke	band,	

ik	ben	mijn	gsm	vergeten	en	de	batterij	van	de	gsm	van	mijn	

vriendin	is	plat...	Mag	ik	bij	u	even	bellen	zodat	mijn	vader	mij	

komt	ophalen?”

Je laat de meisjes binnen. Je ziet dat ze hard gefietst hebben. 

Waarom zou je ze ook geen glas water aanbieden? 

Terwijl het ene meisje aan het bellen is, ga je naar de keuken 

om twee glazen water. 

Zodra	het	glas	water	uit	is,	vertrekken	de	meisjes.

Enkele	uren	later	merk	je	dat	je	portemonnee	gestolen	is	uit	de	

lade!

Was	het	wel	verstandig	om	twee	onbekende	meisjes	zomaar	

binnen	te	laten	en	dan	nog	even	alleen	te	laten?

LEES
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tip 6: Nooit e-mails van onbekenden  
openen

MIJN COMPUTER

mega.jan@live.be

E-MAIL

mega.jan@live.be

? ?

?

IK KEN ?

NEEJA

OPEN E-MAIL VERBODEN TE OPENEN
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OEFENING 7

Voeg een foto en brief samen met een papier-klem

FOTOBRIEF

PAPIERKLEM

Wees uiterst waakzaam voor onbekende e-mails met 
een bijlage.

Beloften	die	te	mooi	zijn	om	waar	te	zijn.	Gebruik	je	gezonde	

verstand	en	wees	achterdochtig	als	ze	heel	grote	kortingen	

aanbieden.	Doe	dat	ook	op	internet!

Open	geen	bijlagen	bij	verdacht	uitziende	e-mailberichten.	Sla	

elke	bijlage	die	je	wilt	bekijken	eerst	op	en	scan	deze	met	een	

up-to-date	antivirusprogramma	voordat	je	de	bijlage	opent.	

Anders	zou	je	computer	besmet	kunnen	worden	met	een	

virus.	Een	virus	of	spyware	kan	allerlei	gegevens	sturen	naar	

de	crimineel.
16



tip 7: Bij twijfel, vraag iemand te 
helpen met een vreemde bijlage

OUDERS BEGELEIDER

MIJN COMPUTER

OPEN E-MAILIK

OPEN E-MAILIK SAMEN

E-MAIL MET BIJLAGE
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OEFENING 8

Kijk	je	soms	naar	reclame	op	televisie?

Denk je dan soms: “Oo, dat wil ik graag hebben?”

De	reclame	zorgt	er	voor	dat	je	een	product	graag	wilt	kopen.

Dit	is	de	bedoeling	van	de	makers	van	reclame.	Ze	willen	veel	

geld	verdienen.

LEES
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tip 8: Nooit op reclame klikken

MIJN COMPUTER INTERNET
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SCHRIJF
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OEFENING 9

Wat is de betekenis van KNT ?

KNT:	kinderen	niet	toegelaten
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tip 9: Stop internet als je iets vies  
of niet leuk vindt

INTERNET

NIET LEUK NIET LEUK VIES

Als	je	eerst	nadenkt	over	wat	je	wil	zien	op	het	internet	en	

wat	veilige	sites	zijn	dan	is	de	kans	minder	groot	dat	je	dingen	

tegenkomt	die	je	als	vies,	of	niet	leuk	ervaart.
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Afbeeldingen zoeken

Je	 kan	 op	 het	 internet	 ook	 afbeeldingen	 zoeken.	 Ga	 naar	 de	
website www.google.be en	 klik	 op	 de	 link	 ‘Afbeeldingen’	
boven	aan	het	venster.	Typ	wat	je	wil	zoeken	en	klik	op	‘Afbeel-
dingen	zoeken’
 
 

Oefening: Ga op het internet naar www.google.be  
en zoek een afbeelding van een bloem.

Klik op een gevonden foto en klik op ‘Originele afbeel-
ding bekijken’.

Klik met de rechtermuisknop op	de	foto en kies ‘Bewaar 
afbeelding als....’ 
Kies	een	naam	en	een	locatie 
op	je	computer	om	de	foto 
voor	altijd	op	je	computer 
te hebben.

FOTOZOEK INTERNET BLOEM

MIJN COMPUTERDOWNLOAD
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Muziek & filmpjes zoeken

Natuurlijk	zoek	je	ook	graag	je	favoriete	muziek	of	videoclip	op	

internet	op.	De	meest	gebruikte	website	hiervoor	is:

www.youtube.com.

Oefening: Ga op het internet naar www.youtube.com 
en zoek een filmpje van Laura Lynn.

Klik op een filmpje. Het filmpje start vanzelf.

ZOEK FILMINTERNET LAURA LYNN
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Windows ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR

Windows ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR

OK

Deze	laagdrempelige	internet	gids	werd	gerealiseerd	met	de	steun	van	de	
Vlaamse	overheid,	binnen	het	project	Digiwijs.
v.u.	Mentor	vzw,	Wandelweg	11a,	8500	Kortrijk	 -	 www.mentorvzw.be


