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• Ga met je klas naar de bibliotheek. Daar kunnen ze een
boek vinden door een woord (zoekterm) in te typen in de
zoekmachine van de bibliotheek.
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• Kijk bij zoekmachines op “pagina’s in het Nederlands”.
Zo komen er alleen Nederlandse websites tevoorschijn
• Veilige internet sites:
www.internetwijzer-bao.nl/meestersipke
www.kidsbrowser.nl
www.jeugdbieb.nl
www.schoolbieb.nl
www.webdetective.nl

Docenteninformatie

Ff zoeken!

• Maak een gratis account aan met je school emailadres
op www.prezi.com. Het is gratis voor scholen en studenten.
• Download de gratis handleiding van Prezi.
www.ict-edu.nl/upload/143/bestanden/Prezi_handleiding.pdf

Colofon

Het Medialab is mede mogelijk gemaakt door:

Dit lesmateriaal maakt deel uit van Het Medialab, een project georganiseerd door Stichting Cultuur Kameleon in samenwerking met
Biblioteka Nashional Kòrsou, Stichting Jong Bonaire, Philipsburg
Jubilee Library, Stimul-it en de LOFO. www.medialabcuracao.com,
www.medialabbonaire.com, www.medialabstmaarten.com.
Redactie en samenstelling Yvonne Willemsen. Eindredactie
Saskia Luckmann Meijer.
Niets, behalve de werkbladen, uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Stichting Cultuur Kameleon.

Aanleiding
Leerlingen kunnen vaak niet de juiste zoektermen
bedenken, waardoor ze afdwalen van hun eigenlijke doel. Ze formuleren hun zoekvraag vaak te
smal of juist te breed. Vaak wordt de inhoud van
hun werkstuk bepaald door dat wat ze toevallig
tegenkomen op internet. Als ze een werkstuk over
honden gaan maken, maar ze komen op een leuke
site over tijgers terecht, kunnen ze zomaar van onderwerp switchen. Ook vertrouwen ze er onterecht
op dat Google het beste resultaat bovenaan zet en
ze zoeken zelden via andere zoekmachines.

Doelstelling
Kinderen leren gericht op het internet zoeken en
vinden van de juiste informatie en ze leren deze
informatie te interpreteren en te verwerken.
Doelgroep
Groep 7 - 8
Materialen
Bibliotheek (boeken), computers, digitaal schoolbord, prints van het werkblad, pennen.
Tijdsduur
3 uur

Werkblad

Ff zoeken!
Zo zet je het in in de klas
1.	Speel met de leerlingen klassikaal de Movietrader
spaarkaart ‘Curacao” op het digibord. Beantwoord diverse typen vragen die verwerkt zijn in
de filmpjes. Hiermee scoren de leerlingen punten.
Hoe meer goede antwoorden, hoe hoger de score.
www.movietrader.nl/spaarkaarten
2	Vertel de kinderen dat ze een presentatie moeten gaan geven over een zelf te kiezen onderwerp. Dat kan bijvoorbeeld een hobby, een
sport, een land of een dier zijn.
3	Verdeel de klas in groepjes. Laat ze per groepje
hun thema bepalen. Maar voordat ze kunnen
presenteren moeten ze leren de goede informatie op te zoeken.
4	Volg de onderstaande punten 1 t/m 10 en laat
daarna elk groepje het werkblad invullen.

Zoeken op internet:
zo doe je dat!

4.	Leer hen duidelijke opdrachten aan de zoekmachine te geven. Stimuleer hen om te zoeken
via verschillende zoekmachines: Google Bing
Davindi Duckduckgo, Ixquick of Yandex. Laat ze
ook de verschillende resultaten eens met elkaar
vergelijken.

Wat is je onderwerp?

Schrijf hieronder wat je al weet van je onderwerp.

5.	Type niet in Dolfijn als je wilt weten wat ze eten.
Maar type in: “wat eten dolfijnen” of type: dolfijn
+ eten.
6.	Kijk goed op wat voor een website je informatie
staat. Is het niet van een bedrijf, die bijvoorbeeld
reclame maakt?
7.	Hoewel kinderen vooral op internet zoeken, zijn
er nog meer bronnen om te raadplegen, zoals
boeken, kranten en tijdschriften.
Stimuleer de leerlingen om naast digitale bronnen, ook in minstens twee boeken te zoeken.

Welke zoekmachines ga je gebruiken?

Wat ga je zoeken?
8.	Op internet vind je overal wat. Leer hen hoe ze
hun bronnen bijhouden. Waar ze iets gevonden
hebben en hoe ze hun informatie ordenen en in
hun eigen woorden weer kunnen geven.

Wat type je in om te zoeken?

9. Laat de leerlingen altijd hun bron vermelden.
1.	De meeste mensen en ook kinderen gaan
zoeken via Google. Helaas levert dat niet altijd
de gewenste informatie op. Zodra Google jouw
zoekterm op een website tegenkomt (dat heet
een ‘hit’) zet hij het adres van die website in een
lijst. Als Google klaar is, krijg je de hele lijst met
webadressen. Maar de zoekmachine (Google)
weet niet of hij jou de goede informatie geeft.
Hij heeft alleen jouw woord gezien dat je hebt
ingetypt. Jij moet nu zelf gaan uitzoeken of je
iets aan de gevonden websites hebt. Daarom
zijn voor basisschoolleerlingen de zoekmachines
netwijs.nl en davindi.nl vaak heel handig.
2.	Geloof niet alles wat je leest op Internet.
Iedereen kan alles op internet zetten. Open op
het digibord een zoekpagina. Laat de leerlingen
zien wie de afzender is en welke datum er bij het
artikel staat.. Leg de leerlingen uit dat elke gebruiker op Wikipedia iets kan wijzigen of toevoegen.
3.	Laat de leerlingen voordat ze gaan zoeken
opschrijven wat ze al weten van hun onderwerp.
Dat dwingt ze om goed na te denken over wat ze
willen gaan opzoeken.

10.	Via www.prezi.com kunnen de kinderen dat wat ze
gevonden hebben, verwerken in een presentatie.
Via www.prezi.com kun je nu je presentatie gaan
maken.
Deze les valt onder Mediawijsheid. Mediawijsheid
is geen apart vak, maar bij alle andere vakken, kan
er aandacht aan worden besteed. Kinderen hebben
door de komst van nieuwe media, nieuwe basisvaardigheden nodig. Het is niet alleen belangrijk
dat ze een tekst kunnen begrijpen, maar ook dat ze
leren omgaan met beelden en begrijpen welke eisen
nieuwe media aan hen stelt.
Deze workshop sluit aan bij de volgende kerndoelen
primair onderwijs:
• Leerlingen leren informatie te verwerven. Ze leren die informatie gestructureerd weer te geven.
• Ze besteden daarbij aandacht aan beeldende
elementen en kleur.
• De leerlingen leren over kenmerkende aspecten
van de computer.

Ik heb gevonden op internet

Ik heb gevonden in de boeken
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Naam boek
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