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Mis dit niet!

Deze groene blokken op de
voorpagina worden 'teasers'
genoemd

Ze trekken de aandacht van
de lezers en werken zo als
een soort reclame

Teasers verwijzen vaak naar
een bepaald artikel in het
nieuws

Lezers die alleen de
voorpagina lezen, weten
meteen wat er in de rest van
het nieuws staat

Maak lezers nieuwsgierig
door een losse quote of een
vraag in de teaser te zetten

Zo kun je veilig internetten

Inhoud voorpagina nieuws:
Pagina 1: Zo kun je veilig internetten
Pagina 2 :Echt en fake nieuws uit elkaar houden.
Pagina 3: Slimme tips tegen online pesten
Veel leesplezier bij het lezen van deze artikelen
over de week van de Mediawijsheid.
Met vriendelijke groet,
Klas 12B van het Bonhoeffer College in Enschede.

Echt en fake nieuws uit elkaar
houden?
Plaats onder je foto of video een tekst. Wat zien anderen op de foto of video? Wie heeft de foto gemaakt?
Van 16-23 november is het de
Week van Mediawijsheid. Dan
wordt er in heel Nederland onder
andere aandacht besteed aan veilig
internetten. Want net als in de echte
wereld moet je online oppassen.
Een aantal tips om veilig te kunnen
internetten.

anders? Nee toch? Dat doe je met
je wachtwoord ook niet. Nee, zelfs
niet aan je beste vriend of vriendin
Voeg alleen mensen toe die je écht
kent. Op internet kan iedereen zich
anders voordoen. Misschien is
Simone van 11 jaar uit de chat
stiekem wel Simon van 52 jaar.
Afspreken met iemand die je alleen
1. Behandel je wachtwoord als een maar van internet kent is dan ook
tandenborstel. Het klinkt misschien vrij gevaarlijk.
wat gek. Maar zou jij je
tandenborstel uitlenen aan iemand
Een belangrijke tip: voeg alleen .

mensen toe die je ook in het echt
hebt gezien.
3. Deel niet zomaar alles met
iedereen. Vertel nooit zomaar waar
je woont, of wat je telefoonnummer
is. Dat soort informatie hoeven
anderen niet te weten.
Net als dat niet iedereen jouw foto's
op Instagram of Facebook hoeft te
zien. Je kunt instellen dat alleen je
vrienden of je volgers dit kunnen.

Succes

Overige informatie links

Wij wensen alle andere
scholen veel succes met
de finale en we kunnen
niet wachten tot de uitslag
bekend is.

mediawijsheid.nl

'Angela Merkel, de belangrijkste
vrouw in Duitsland, is de dochter van
Adolf Hitler.' Echt of nep? Dit is nou
een mooi voorbeeld van nepnieuws.
Nepnieuws komt steeds vaker voor.

Echt of nep? Als je klein bent kun je
een verlengoperatie laten doen
waarbij je botten worden gebroken.

Echt of nep? De schoonzoon van
president Trump schreef op zijn
Echt of nep? Er waren nog nooit stembiljet
bij
de
zoveel mensen bij een inauguratie presidentsverkiezingen op dat hij
(wanneer een president wordt een vrouw was.
benoemd) als bij die van Donald
Trump.
Echt of nep? Een Australische vrouw
van driehonderd kilogram beviel in
2015 van een kind dat achttien
kilogram woog

mediamasters.nl
wijwillenveelbits.nl
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Online pesten
.
Hoe herken je pesten?
'Als kinderen met ons chatten op
Pestweb, zeggen ze vaak "ik weet
niet of ik echt gepest word". Ze
denken dat pesten vooral gaat om
slaan en schoppen. Maar het is al
pesten als je er zelf niet om kunt
lachen. Vrienden schelden elkaar
ook wel eens uit, maar dan is het
de ene keer tegen die en de andere
keer tegen een ander. Als het elke
keer over jou gaat en je kunt je niet
verweren, dan is het pesten.'

Nieuws in de klas
De nieuwstool is ontwikkeld
door Nieuws in de klas voor
NieuwsMakers.
Nieuws in de klas is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van de
nieuwsproducties die met
behulp van de tool gemaakt
worden.
Waarom wordt er gepest?
'Pesten
gebeurt
in
groepen.
Mensen zoeken naar hun rol in de
groep. Ze gaan pesten om een
status te krijgen. Vaak pesten
kinderen die zelf ooit gepest zijn,
later zelf ook. Zo willen ze
voorkomen dat het nog een keer
gebeurt.'

