8-13 jaar

Activiteitenboekje
Leer met plezier over digitaal burgerschap!

Cyber Slim
Maak je avatar

Zoals iedereen, heb je je wel al eens verkleed en
moest je een andere gedaante aannemen voor
het plezier. Op het internet is het ook mogelijk
om jezelf te vermommen dankzij avatars. Een
avatar maakt het mogelijk om je voor te stellen
zoals jij zelf wilt en dingen die je leuk vindt
of kenmerken van onze identiteit (haarkleur,
sproetjes, smaak, enz.) te benadrukken. Dit is
een voorbeeld van een digitale identiteit. Teken
jouw Cyber Held-avatar om online te spelen of
om te communiceren met je vrienden!
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Jouw gebruik
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Leeftijd:
Klas:
Wat je graag
d
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leuk vindt:
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Vind je je avatar leuk?
Deel jouw ontwerp op
ergrenzen

@bibzond
@bsf_belgium

en.be
ndergrenz
o
z
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b
@
n
e
cyberheld

Dit boekje wordt u aangeboden door Bibliotheken Zonder Grenzen België

Tegenwoordig zijn er overal schermen! En jij, welke schermgebruiker ben jij?
Let jij op oplichterij, fake news en hackpogingen? Hoe ga jij om met anderen
op het internet? Word dankzij deze 4 pagina’s vol activiteiten een echte Cyber Held:
slim, alert, sterk, vriendelijk en moedig..

Jouw beurt om te
spelen! Kleur deze foto

Cyber Slim

Denk goed na
voordat je iets d
eelt
Denk na over wat
je deelt
en met wie je he
t deelt
Denk na over wat
het
betekent om cont
ent te
delen
Hou gevoelige in
formatie
voor jezelf

Cyber
Alert
Zoek en omcirkel in
deze zee van berichten
en e-mails waarop
je niet mag klikken.

Bijt niet in de
phishinghaak!
Op het internet heeft phishing niets te maken met
vissen. Dit woord verwijst naar een techniek die iemand
gebruikt om via e-mail, netwerkberichten of andere online communicatie informatie van je te stelen. Dit kan
een advertentie zijn, een bericht van iemand uit jouw
omgeving of een venster dat wordt geopend wanneer
je online ergens op klikt.
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Account Internetgebruiker

NENVER
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Ben jij dit?
Het lijkt het erop dat u vanaf een andere locatie op uw account
bent
ingelogd. Om zeker te zijn dat u het echt bent en geen persoon die
uw
account probeert te hacken, gelieve deze snelle verificatie uit
te
voeren. Meer informatie over deze extra veiligheidsmaatregel
Kies een bevestigingsmethode:

Gefel

Betaal enk iciteerd! JIJ
BENT DE
el de ver
zen
WINNAA
in om 3 paa dkosten. Voer
R!
uw
r schoen
en naar keu kredietkaartnum
mer
ze te win
nen.

Bevestig mijn telefoonnummer:

Voer uw volledig telefoonnummer in
Wij controleren of dit hetzelfde telefoonnummer is als het nummer
dat wij al hebben. Wij zullen u geen berichten sturen.
Bevestig mijn herstel-e-mailadres:

Voer uw volledig e-mailadres in
Wij controleren of dit hetzelfde e-mailadres is als het adres dat wij
al
hebben. Wij zullen u geen berichten sturen.

Ga verder

Onderwerp:

Belangrijke informatie

Van:

Cinema Olympia

Bericht:

Beste Julien

over uw abonnement

.
uw onbeperkt abonnement
hartelijk danken voor
eren dat uw
om u eraan te herinn
l
e-mai
deze
ag
dat u hebt genoten
Wij sturen u vanda
en bijna afloopt. Wij hopen
Om uw
abonnement van 12 maand
ia werden vertoond.
jaar in Cinema Olymp
van de films die dit
premium abonnement
ons
kort
binnen
u
bieden wij
loyaliteit te belonen,
!
aan zonder extra kosten
te controleren en indien
u uw gegevens online
Daarom verzoeken wij
ons premium abonnement
van alle voordelen van
nodig bij te werken om
te profiteren.

Cinema Olympia wil u

Olympia

Antwoorden: De berichten die opgevist moeten worden, zijn de Donuts-website en de e-mail voor het abonnement van de Olympiabioscoop.

Het team van Cinema
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Noem een
vertrouwenspersoon,
een volwassene
die je kan
helpen als je
een probleem
hebt op
het internet.
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Sla een beurt over.

4
Een vriendin
heeft je geblokkeerd na een
onvriendelijke
opmerking van jou.

13

Schrijf een leuke
opmerking voor een
vriend(in).
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Zo ja, welke?
Hoe voelde je je?

Heb jij ooit
negatieve berichten
ontvangen op
sociale media?

Goed gedaan!
Je hebt alle
opdrachten goed
voltooid

Denk even na
en geef een
compliment
aan alle andere
spelers.
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Begin vanaf het startvak. Bij elke beurt gooi je de
dobbelsteen en ga je zoveel vakjes vooruit als het
getal dat je gooit.
Let op, sommige vakken zijn strikvragen.
Gebruik de antwoorden om te bepalen wie vooruit
en wie achteruit moet.Doe alles wat je kunt om als
eerste aan te komen en Cyber Vriendelijk te worden!

Een vriendin van jou krijgt beledigende berichten
van een andere leerling op school. Wat doe je?
• Ik stuur een privébericht naar de onaardige
leerling om mijn vriendin te verdedigen
• Ik ga direct met een volwassene praten,
zelfs als mijn vriendin dat niet wil
• Ik steun haar

Een leerling wordt verwijderd uit de klasgroep op
sociale media, wat doe je?
• Je doet niets omdat je van niets weet.
• Je zoekt uit wat er gebeurd is. En als er
geen goede reden is, sta je erop om
hem weer in de groep toe te voegen.
• Je zegt het direct tegen
een volwassene.
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Een vriendin heeft een video van jou
gepost die je niet aanstaat, wat doe je?
• Ik geef er kritiek op in de opmerkingen.
• Ik ontvolg haar, zodat ik de video
niet meer zal zien.
• Ik vraag haar om de video
te verwijderen.
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Vakje 10: Je vermijdt best om via een privébericht te praten met deze onbekende persoon die tussen het gesprek gekomen is.
Deze persoon kan kwade bedoelingen hebben en de kinderen proberen te manipuleren. De beste oplossing is om de persoon
gewoon te laten spelen zonder met hem te praten en hem te blokkeren als hij problemen veroorzaakt.
Vakje 13: Als je het eerste antwoord koos «Ik geef kritiek op haar in een opmerking», ga dan 4 plaatsen terug. Kritiek leveren
maakt de situatie alleen maar erger en kan zelfs gemeen worden tegenover die persoon. Antwoord 2 «Ik ontvolg haar zodat
ik de video niet meer zal zien» werkt niet, sla een beurt over. De video wordt namelijk niet verwijderd en kan nog steeds door
andere mensen worden gezien, wat vervelend kan zijn. De beste oplossing is om te gaan praten met de vriendin die de video
geplaatst heeft, aangezien zij de video heeft geplaatst zonder jouw toestemming. Dit is verboden en het is aan te raden om dit
te melden bij volwassenen, ouders.

Ken je mensen die
niet erg populair zijn?
Heb je je ooit zelf
eenzaam gevoeld?
Wat kun je doen om
dat te veranderen?

Een vriend van je post elke week
op sociale media: "Ik ben Top 1
op "Fortnite"". Wat doe je?
• Je liket zijn bericht.
• Je plaatst deze emoji.
• Je reageert niet.

Kies de
beste emoji
voor deze zin: “Jij
bent geweldig!”

Benodigde materialen: een dobbelsteen + een pion per speler

Het vriendelijkheidsspel
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Een vriend post een video van zichzelf
terwijl hij zingt. Verschillende mensen lachen
hem uit in de reacties. Wat doe je?
• Ik rapporteer de gemene
opmerkingen
• Ik plaats een emoji
• Ik complimenteer
zijn video

Een online gamer
die je niet kent,
komt tussenbeide
in een gesprek tussen
jou en je vrienden.
Wat doe je?

Start!

Klaar?

1

Cyber
Vriendelijk

Vakje 2 : “Ik rapporteer de gemene opmerkingen» en/of «Ik complimenteer zijn video.» Als je reageert met een emoji, doe je
niets voor je vriend en kan het als spot worden opgevat. Sla een beurt over als je de verkeerde stelling geantwoord hebt.
Vakje 3: Je kunt best de eerste emoji kiezen. De tweede symboliseert ironie en de derde woede. Sla een beurt over als je deze
optie geantwoord hebt.
Vakje 4: Geen geluk, je moet je beurt overslaan.
Vakje 5: Als je het eerste voorstel kiest, ga je 2 vakjes terug. Je vriend verdedigen zal de situatie alleen maar erger maken en
kan ook leiden tot cyberpesten van de pestkop. Het probleem moet worden opgelost met de hulp van volwassenen.
Vakje 8: Als je antwoordde met de eerste stelling «je doet niets omdat je van niets weet.», sla dan een beurt over.
Vakje 9: Als het antwoord met de emoji is gekozen, ga dan twee plaatsen terug. Deze reactie kan de gevoelens van de vriend
kwetsen en slecht worden opgevat. Het is beter om in dit geval niet te reageren.

De geheime berichten

Cyber
Sterk

Op het internet zijn privacy en veiligheid erg belangrijk.
Gebruik een geheime code om berichten naar je vrienden te sturen.
De 1 staat voor A en de 2 staat voor B.
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1. Schrijf je eigen geheime boodschap, met gebruik van deze code:

2. Stel het Cyber Sterk-motto opnieuw samen met de code:
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Antwoord: Het gecodeerde motto van Cyber Sterk: «Een geheim is heilig!”

Cyber
Moedig

Je kunt ons je ontwerp sturen via

Wie is moedig?
Wat betekent “moedig zijn” volgens jou? Wanneer je denkt aan
moed, denk je dan aan superhelden uit de films? Aan brandweermannen? Dit zijn uitstekende voorbeelden, maar het is belangrijk te onthouden dat wij ook moedig kunnen zijn.
1. Schrijf de naam van iemand die in jouw ogen iets moedig
gedaan heeft:

ergrenzen

@bibzond
@bsf_belgium

zen.be

ndergren
en@bibzo
cyberheld
Voorbeeld: Jules bedankt het
zorgpersoneel voor hun moed in
de strijd tegen het coronavirus.
(bron: #1dessinpour1soignant)

Als je een fictief personage of een beroemdheid gekozen hebt, denk
dan aan andere voorbeelden van moed bij
mensen in je omgeving,
je vrienden of familie.
Dit kan een persoon zijn
die anderen heeft gered
van een fysiek gevaar,
een persoon die opkwam voor iemand die
gepest werd, een persoon die solidariteit en
vriendelijkheid laat zien.

2. Teken deze persoon in actie

Wil je meer weten over
online burgerschap? Scan deze
QR-code en speel op Interland !

Meer informatie op

Bezoek ons volgende week opnieuw
voor een nieuw activiteitenboekje!
Deze inhoud wordt u aangeboden door

