Succes!
2F 2

Wat doe jij op
internet?

Dit boekje gaat over social media.

Katern 2F 2, Wat doe jij op internet?
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes!
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 2F.

2F 2

Taaltaken:
- een verhaal schrijven
- een krantenbericht lezen
- een tweet schrijven
- een instructietekst lezen
- een grafiek beschrijven
- een interview lezen
- een advies schrijven
- een informatieve tekst lezen
- een betoog schrijven
- een advertentietekst lezen
- je mening geven
- een woordspel doen

Achterin het boekje staat een instructie voor de begeleider.
Daarin staan aanwijzingen bij sommige opdrachten en uitleg over de opbouw van het boekje.
= Kijk in de Instructie voor de begeleider achterin.
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VOORUITKIJKEN

Bekijk de afbeeldingen en beantwoord
de vragen.

- Heb je een computer? Een smartphone?
Een tablet?
- Wat doe je met deze apparaten?
Bellen? Whatsappen? Filmpje kijken?
Wat nog meer?
- Kun je nog leven zonder een mobiele
telefoon?

In dit boekje kun je oefenen met:

1

een verhaal schrijven – Mijn eigen verhaal

p. 4

2 een krantenbericht lezen – Humeur op Facebook		

p. 5

3 een tweet schrijven – Twitteren		

p. 7

4 een instructietekst lezen – Een profiel maken op Facebook

p. 9

5 een grafiek beschrijven – Het gebruik van social media in Nederland

p. 12

6 een interview lezen – De hele dag online …		

p. 14

7 een advies schrijven – Mijn man en zijn smartphone

p. 16

8 een informatieve tekst lezen – Voor- en nadelen van social media

p. 17

9 een betoog schrijven – Zijn social media verslavend?

p. 19

10 een advertentietekst lezen – Wat kost internet?		

p. 20

11 je mening geven – Dat vind ik ook		

p. 21

12 een woordspel doen – Woordritsen		

p. 22

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.
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UITVOEREN
1 Schrijven: Mijn eigen verhaal
OPDRACHT 1A

Steeds meer mensen maken gebruik van social media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en
YouTube.
Maak jij gebruik van social media?
Welke programma’s/apps gebruik je? En waarom?
Hoeveel tijd besteed je per week aan social media?
Als je geen social media gebruikt:
Waarom doe je het niet?
Welk programma of welke app zou je wel willen gebruiken?
Praat samen over je gebruik van social media. Schrijf daarna je verhaal op.

OPDRACHT 1B

Lees je eigen verhaal na.
Bespreek daarna je verhaal samen.
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2 Lezen: Humeur op Facebook
OPDRACHT 2A

Lees de titel.
Ziektes kunnen besmettelijk zijn. Als jij bijvoorbeeld buikgriep hebt, krijgen je partner en
kinderen die griep waarschijnlijk ook.
Waar denk je aan bij ‘humeur op Facebook is besmettelijk’?
Lees de tekst stil voor jezelf.

Humeur op Facebook is besmettelijk
Als je met een goed humeur rondloopt,
kan dat een positieve invloed hebben op
iedereen met wie je praat. Het is bekend
dat emoties, zoals vrolijkheid, via direct
contact verspreid worden. Maar worden
emoties ook via sociale netwerken
verspreid?

berichten op Facebook. Op een dag met
regen plaatsen gebruikers meer negatieve
berichten op Facebook dan op een dag
zonder regen. Ook het aantal positieve
berichten daalt. Dit regeneffect heeft weer
invloed op Facebookvrienden die in een
plaats wonen waar het die dag droog is.
Hun humeur wordt ook beïnvloed. ‘Wat
mensen voelen en zeggen op één plaats,
kan zich op dezelfde dag naar veel plaatsen
in de wereld verspreiden’, zo schrijven de
onderzoekers. Gelukkig hebben vrolijke
berichten een grotere invloed dan sombere
0
berichten.

Amerikaanse wetenschappers
gebruikten de berichten van miljoenen
Facebookgebruikers om onderzoek te
doen. Ze onderzochten de invloed van
regenachtige dagen op Facebookberichten.
De onderzochte berichten werden
geplaatst tussen 2009 en 2012. Om de
privacy van de gebruikers te bewaren,
werden ze anoniem gemaakt.

Niet alleen het weer blijkt invloed op
Facebookberichten te hebben. In het
weekend en op feestdagen zijn de berichten
een stuk positiever dan op werkdagen.

De wetenschappers ontdekten dat regen
invloed heeft op de emotionele inhoud van

OPDRACHT 2B

1 Wat wilden de onderzoekers precies weten? Wat was hun onderzoeksvraag?
2 In alinea 3 staan de belangrijkste resultaten van het onderzoek.
Daar wordt duidelijk wat ‘de besmetting’ is. Vul onderstaand schema in.
Oorzaak a

Gevolg a

Gevolg

regen
3 Welke andere resultaten worden in de tekst genoemd?
OPDRACHT 2C

1 Wat vind je van de resultaten van het onderzoek? Vind je de uitkomst logisch?
2 Wordt jouw stemming door het weer of de dag van de week beïnvloed?
3 Wordt jouw stemming door anderen beïnvloed? Denk bijvoorbeeld aan direct contact
en aan contact via een sociaal netwerk. Praat hier samen over.
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3 Schrijven: Twitteren
OPDRACHT 3A

Twitter is een gratis internetdienst waarmee je korte berichtjes kunt plaatsen van maximaal
140 tekens. Het is een plek waar mensen op elkaar kunnen reageren en elkaar kunnen volgen.
Veel politici, artiesten en sporters, maar ook ‘gewone’ mensen, gebruiken Twitter om aan
andere mensen te vertellen wat ze aan het doen zijn of wat ze bezighoudt. Een Twitterbericht
wordt ook wel een ‘tweet’ genoemd.
Bekijk onderstaande tweets:

Minister-president @MinPres
‘De Koning viert vandaag zijn verjaardag. Van harte
gefeliciteerd! Ik wens iedereen een mooie #Koningsdag!’

27 apr

30 dec
Linda de Mol fans © @LindadeMolfans
‘Morgen de Oud & Nieuw aﬂevering van Ik Hou Van Holland!
Allemaal kijken want het belooft weer heerlijk te worden! #rtl4’

Edwin Valk @ Edwin98
‘Morgen begin ik met mijn nieuwe baan.
#CoolCat Ik heb er zin in!’

18 mei

Tugba Bos @ TuBos
‘Gisteren naar de voetbalwedstrijd van Oranje gekeken.
Dat was slecht! Ik kijk nooit meer.’

25 sept

OPDRACHT 3B

Je gaat nu zelf een tweet schrijven. Dit doe je in drie stappen:
1
-

Bedenk eerst wat je wilt delen met anderen. Vertel bijvoorbeeld over:
een spannend uitstapje;
een lekkere maaltijd;
een mooie film;
een goedkope aanbieding;
de eerste stapjes van je kind;
een bericht in de krant;
je werk of een hobby.

2 Schrijf op wat je wilt vertellen. Dit hoeft nog niet in 140 tekens.
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3 Schrijf nu je tweet. Je mag maximaal 140 tekens gebruiken. In die korte tekst probeer je een
duidelijke boodschap te schrijven. Let op: een spatie of een komma of punt is ook een teken.

OPDRACHT 3C

Lees je tweet na.
Bestaat je bericht uit maximaal 140 tekens?
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je bericht.
OPDRACHT 3D

In tweets, Whatsapps en sms-berichten worden vaak speciale afkortingen gebruikt zoals ff,
suc6, w8.
Weet jij wat deze afkortingen betekenen?
Ken je nog meer afkortingen en welke gebruik je zelf wel eens?

mijn aantekeningen
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4 Lezen: Een profiel maken op Facebook
OPDRACHT 4A

9 miljoen Nederlanders hebben een Facebookaccount. Zit jij ook op Facebook? Wat doe je
daar? Zet je zelf teksten en foto’s op Facebook of kijk je alleen wat anderen doen?
Praat hier samen over.
OPDRACHT 4B

Bekijk de tekst. Wat voor soort tekst is dit?
een betoog
een instructietekst
een advertentie
Waar kun je dat snel aan zien?

http://www.hoedoe.nl/facebook-profiel

? HOEDOE.nl

Hoe maak je een Faceboo...

Al een Hoedoener? inloggen

Zoeken in Hoedoe

Hoe maak ik een profiel op Facebook?

1

2

3

4

5

6

Meld je aan
Voor je een profiel op Facebook aan kunt maken, moet je je eerst aanmelden.
Surf hiervoor naar www.facebook.com. Je krijgt dan een registratieformulier te zien.
Vul hier je voor- en achternaam, je mailadres en je wachtwoord in. Vermeld ook je geslacht
en geboortedatum en klik vervolgens op de knop ‘Registreren’.
Lees de voorwaarden
Hierna verschijnt een scherm met een extra beveiligingscontrole. Je ziet een code en
een leeg vakje. Tik de code over in het vakje. Klik dan niet direct op registreren, maar klik
eerst op de link naar de voorwaarden. Lees die even goed door, zodat je weet waar je mee
akkoord gaat als je je aanmeldt. Zo geef je Facebook bijvoorbeeld het recht om de door jou
geplaatste foto’s te gebruiken. Als je dit niet wilt, heeft aanmelden (of foto’s plaatsen) weinig
zin. Ga je akkoord met de voorwaarden? Klik dan op registeren.
Vul je profiel in
De volgende stap is het invullen van je profiel. Er worden verschillende vragen gesteld,
onder meer over je opleiding en je werk. Vul alleen in wat je in wilt vullen.
Als je de vakjes hebt ingevuld, klik je op ‘Opslaan & Verdergaan’.
Stel je profielfoto in
Tot slot kun je een foto aan je profiel toevoegen. Let wel op: als je een foto plaatst,
geef je Facebook het recht om die foto ook te gebruiken. Dit zal waarschijnlijk niet gebeuren.
Maar daarom is het wel verstandig om vooruit te denken als je de foto plaatst.
Bevestig je registratie
Je registratie is nu bijna voltooid. Je moet aan het eind alleen je gegevens nog bevestigen.
Ga naar de mailbox van het adres dat je bij de registratie hebt opgegeven.
Hier heb je net een bericht van Facebook gekregen. Volg de aanwijzingen op.
Bekijk je profiel en vul het aan
Als je weer teruggaat naar de website en inlogt met je registratiegegevens, dan kun je je
profiel bekijken. Je hebt dan nog de mogelijkheid om de gegevens aan te vullen. Ook kun
je nu door andere Facebook-leden gevonden worden. Kortom, het netwerken kan beginnen!
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OPDRACHT 4C

Zinnen en alinea’s in een tekst moeten goed op elkaar aansluiten. Dat kan met woorden
zoals ‘daarom’, ‘maar’ of ‘daarna’. Dit soort woorden maakt het gemakkelijker om de tekst te
begrijpen: ze leggen een verband tussen zinnen of alinea’s. Bijvoorbeeld:
- ‘daarom’ geeft een gevolg aan; eerder in de tekst staat dan een oorzaak of reden.
- ‘maar’ of ‘toch’ geeft een tegenstelling aan met wat eerder is gezegd.
- het woord ‘daarna’ of ‘dan’ wijst op een volgorde in tijd: eerst gebeurt dit, daarna dat.
Welk verband komt het meest voor in deze tekst, denk je? Waarom?
oorzaak of reden
volgorde
tegenstelling
OPDRACHT 4D

Lees de tekst en beantwoord de vragen.
1 Schrijf bij alinea 1 tot en met 5 woorden op uit de tekst die een volgorde aangeven.
Alinea 1

Eerst

Alinea 2
Alinea 2
Alinea 4
Alinea 5
2 Bij stap 3 staat moet je je profiel invullen. Je kunt in je profiel veel over jezelf vertellen.
Bijvoorbeeld:
- waar je werkt/gewerkt hebt en op welke school je gezeten hebt;
- in welke plaatsen je woont of gewoond hebt;
- je adres en telefoonnummer;
- of je getrouwd bent;
- of je broers en zussen hebt;
- speciale gebeurtenissen in je leven.
Wat zou jij invullen en wat juist niet? Praat hier samen over.
3 Lees stap 4 nog een keer. In deze alinea staat: ‘Maar daarom is het wel verstandig om
vooruit te denken als je de foto plaatst.’
‘Daarom’ geeft hier een gevolg aan. Welke reden wordt eerder in de alinea genoemd?

OPDRACHT 4E

In de tekst staat dat je moet opletten welke informatie je plaatst op Facebook.
Wat schrijf jij wel en niet op Facebook? Welke foto’s plaats je? Denk bijvoorbeeld aan je baas.
Mag iedereen alles van je weten? Praat hierover met je begeleider.
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5 Schrijven: Het gebruik van social media in Nederland
OPDRACHT 5A

Er zijn heel veel verschillende sociale netwerken: ze hebben niet allemaal dezelfde functie en
hetzelfde type gebruiker. Zo wordt LinkedIn gebruikt voor professionele contacten. Instagram
is speciaal voor het delen van (bewerkte) foto’s en video’s. Pinterest wordt vooral door
vrouwen gebruikt; ze plaatsen foto’s en plaatjes op een digitaal prikbord. Hyves en Google+
lijken op Facebook.
Bekijk de grafiek en geef antwoord op de vragen.
1 Je ziet links naast de grafiek (de verticale as) getallen staan. Wat betekenen die getallen?

2 Je ziet onder de grafiek (de horizontale as) jaartallen staan. In welk jaar begon het aantal
gebruikers van Facebook snel te stijgen?

3 In welk jaar was Twitter op haar hoogtepunt?

4 Kijk naar de gele lijn (Hyves). Wat gebeurde er met het aantal gebruikers van Hyves vanaf
2009? Hoe zou dat komen?

5 Wat denk je? Wie heeft er in 2016 meer gebruikers: Twitter of Google+? Waarom denk je
dat?

Aantal Nederlandse gebruikers op Social Media vanaf 2005
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OPDRACHT 5B

Je gaat in deze opdracht de grafiek beschrijven.
1 Lees eerst de tekst hieronder.
De volgende werkwoorden worden vaak gebruikt bij het beschrijven van een grafiek of
schema: stijgen, toenemen, dalen en afnemen.
Andere, veel gebruikte woorden: meer, meest, minst, snel, snelst.
Voorbeeldzinnen:
- Het aantal gebruikers van Facebook is gestegen (toegenomen).
- Het aantal gebruikers van Hyves is gedaald (afgenomen).

2
-

Beschrijf nu de grafiek. Dit doe je als volgt.
Introduceer het onderwerp van je tekst. Begin bijvoorbeeld met: ‘De grafiek gaat over ...’.
Schrijf wat je ziet in de grafiek.
Beschrijf de ontwikkeling van Facebook.
Beschrijf nog een andere ontwikkeling die je opvalt.
Sluit je tekst af met een conclusie.

OPDRACHT 5C

Lees je tekst na.
Staat alles erin?
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Heeft je tekst een inleiding en een slot?
Heb je twee ontwikkelingen beschreven?
Bespreek daarna samen je tekst.

aar

erhuisd n

ben v
... ook ik
Sorry
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6 Lezen: De hele dag online …
OPDRACHT 6A

Bekijk de tekst en lees de inleiding.
1 Wat weet je nu over het onderwerp van de tekst, de tekstsoort en de bron van de tekst?

2 Heb je kinderen? Zo ja, wat doen ze op internet? Weet je dat?

http://www.kindonline.nl

Kinderen op internet

Kind Online
home

|

over kind online

|

publicaties

|

contact

Als het beeldscherm uit is, vervelen ze zich …

Je dochter appt tot diep in de nacht met haar vriendje, je zoon speelt computerspelletjes terwijl
hij huiswerk moet maken. Hoe ga je om met het online gedrag van je kind? Op www.kindonline.nl
vertelt Renate, moeder van een zoon (15) en een dochter (16), hoe zij het aanpakt.
Waar maak je je bezorgd over? En wat
zijn juist de mooie kanten van internet,
ook voor de jonge mensen?
‘Het mooie is natuurlijk dat het zo leerzaam
is. Mijn zoon chat bijvoorbeeld veel met
Amerikaanse jongens die hetzelfde spelletje
spelen. Dat gaat natuurlijk allemaal in het
Engels. Dat is hartstikke leuk. Maar soms maak
ik me zorgen dat het wel verslavend is.
Als ik tegen ze zeg dat alle apparaten even uit
gaan, roepen ze gelijk: “Ja maar dan verveel ik
me!” Vervelen hoort erbij als je tiener bent,
daar moeten ze mee leren omgaan. Het lijkt
wel of ze tegenwoordig geen andere hobby’s
meer hebben. Dat vind ik jammer.’

Welke internetopvoeding geef je je
kinderen? Wat mag wel en niet?
‘Ik heb een aantal heldere regels. Wat betreft
het surfgedrag mag eigenlijk alles, behalve
porno, geweld en dingen downloaden die
geld kosten. Wat ik ook belangrijk vind, is
dat ze zich ‘netjes’ gedragen op internet.
Dus niet schelden, niet liegen en respect
hebben voor de ander. Verder mogen ze niet
op mijn computer of telefoon. Ze moeten het
met hun eigen apparaten doen.’
Heb je de apparaten thuis beveiligd?
‘Nee, maar ik controleer geregeld wat ze
doen. Welke sites ze bezoeken, met wie ze
chatten en waarover. Ze weten ook dat ik hun
online geschiedenis controleer.’

Wat doe je samen met je kinderen op
internet?
‘Veel meer dan even snel iets googelen doen
we eigenlijk niet. Ze gaan hun eigen gang.’

Praat je met je kinderen over de
mogelijkheden en risico’s van internet?
‘Ik praat vooral met ze over de gevaren.
Ik waarschuw ze dat ze niet zomaar met
iedereen moeten chatten. Ook laat ik ze zien
dat wat ze op Facebook doen door veel
mensen wordt gezien. Voor zover nodig, want
mijn kinderen zijn al zo wijs op internet.’

Wat doe je zelf op internet?
Ik Twitter, ik zit op Facebook en ik gebruik
natuurlijk Whatsapp. Dat is echt heel handig.
En verder kijk ik nog wel eens een filmpje op
YouTube. Om even bij te ontspannen.’
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OPDRACHT 6B

Lees het interview en beantwoord de vragen.
1 Lees onderstaande vragen.
In welke alinea(‘s) kun je het antwoord vinden op deze vragen, denk je?
1 Welke regels heeft Renate opgesteld voor haar kinderen? 		 Alinea
																										
2 Welk positief punt noemt Renate over internet?
Alinea
																										
3 Welke gevaren ziet zij van internet?
Alinea
																										
4 Welke programma’s en apps gebruikt Renate zelf?
Alinea
																										
2 Geef antwoord op deze vier vragen.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4

OPDRACHT 6C

Wat vind je van de regels van Renate?
Ze controleert haar kinderen. Wat vind je daarvan?
Ze praat met haar kinderen over de gevaren van internet. Vind je dat zinvol?
Praat hierover met je begeleider.
OPDRACHT 6D

Hoe zou jij omgaan met het online gedrag van (je) kinderen? Heb je nog een tip?

mijn aantekeningen
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7 Schrijven: Mijn man en zijn smartphone
OPDRACHT 7A

Je ziet op een Facebookpagina van een tijdschrift het volgende bericht.
Lees het bericht van Marga.
Herken jij jezelf of anderen in je omgeving in het verhaal van Marga? Praat hierover met je
begeleider.

http://www.facebook.nl

Facebook bericht

Marga

Sinds mijn man een smartphone heeft, zit hij alleen nog maar op zijn telefoon.
Vroeger zaten we ’s avonds samen op de bank een film te kijken. Dat doen we
nooit meer. Mijn man is totaal gefocust op zijn mobiel. Zelf vindt hij dat ik
overdrijf. Volgens hem checkt hij alleen regelmatig zijn Facebookpagina en
speelt hij af en toe een spelletje. Maar ik weet niet wat hij de rest van de tijd op
zijn telefoon doet. Wat moet ik nu? Hoe kan ik ervoor zorgen dat hij zijn mobiel
ook af en toe laat liggen?

Vind ik leuk

Reactie

Delen

OPDRACHT 7B

Je gaat in deze opdracht twee verschillende reacties schrijven op het verhaal van Marga.
In je eerste reactie heb je begrip voor het verhaal van Marga. Je snapt dat het een vervelende
situatie is en je geeft antwoord haar vragen.
In de tweede reactie heb je vooral begrip voor de man van Marga. Je snapt zijn gedrag best.
Je geeft een ander antwoord op haar vragen.
Bedenk wat je gaat schrijven. Praat hier samen over.
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OPDRACHT 7C

Schrijf je reacties. Vertel in je tekst eventueel ook iets over je eigen ervaringen.
Reactie 1:

Reactie 2:

OPDRACHT 7D

Lees je reacties na.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je teksten.
mijn aantekeningen
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8 Lezen: Voor- en nadelen van social media
OPDRACHT 8A

Bekijk de tekst. De tekst gaat over de voor- en nadelen van social media.
Wat vind jij positief en negatief aan social media? Noem een voordeel en een nadeel.
Voordeel:
Nadeel:

Mensen zijn sociale dieren:
ze willen communiceren.
Thuis, op straat, op het werk,
maar ook via social media.
In Nederland maken 7 op de
10 mensen boven de 12 jaar
gebruik van social media,
zoals Facebook, Twitter
en Instagram. Het gebruik
van social media kent veel
voordelen, maar natuurlijk
ook nadelen.
De voordelen zijn gemakkelijk
op te noemen. Het is op
de eerste plaats een heel
eenvoudige manier om contact
te leggen en te houden. Je
hoeft niet meer de telefoon
te pakken, maar je kan
bijvoorbeeld een berichtje
achterlaten op Facebook. Dat
kost veel minder tijd! Je kunt
ook meer mensen bereiken
met één berichtje. Dat is
handig, bijvoorbeeld als je
mensen wilt uitnodigen voor
je verjaardag. En een vriend
terugvinden van vroeger is nu
ook niet meer zo moeilijk.
Een ander voordeel is dat je
kunt reageren op berichten als
het jou uitkomt. Jij kiest het
moment. Bijvoorbeeld als je
in de trein zit op weg naar je
werk of ’s avonds als je op de
bank zit. Je kunt ook wat
langer nadenken voordat je
een reactie geeft.

Bovendien zijn social media
een grote bron van informatie.
Persoonlijke informatie van
vrienden en kennissen die
dingen met je willen delen.
Maar denk ook aan alle
actuele berichten. Wanneer er
tegenwoordig iets belangrijks
gebeurt, staat het meteen op
Twitter en zien we de eerste
foto’s op Facebook. En deze
berichten kun je ook weer heel
makkelijk delen met anderen.
Aan het gebruik van social
media zitten ook zeker
nadelen. Als grootste nadeel
van social media wordt vaak
de privacy genoemd. Als je
iets online zet, kunnen veel
mensen dat lezen. Het is maar
de vraag of je dat wilt. Daar
komt bij dat als iets online
staat, dit altijd online voor
iedereen beschikbaar blijft.
Hierdoor weet je niet wat er
in de toekomst nog met deze
gegevens gedaan wordt.
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Het komt voor dat mensen
ontslagen worden omdat ze
op Twitter of Facebook iets
vervelends gezegd hebben over
het bedrijf waar ze werken.
Klagen doet iedereen wel
eens, maar dat moet je niet op
Twitter of Facebook doen. Een
negatief bericht kan zomaar bij
je werkgever terechtkomen.
Ten slotte, het gebruik
van social media kan ook
verslavend zijn. Veel mensen
checken dagelijks hun
Facebook of posten foto’s van al
hun activiteiten op Instagram.
Vooral jongeren kunnen niet
meer zonder hun smartphone.
Want je moet natuurlijk overal
van op de hoogte zijn.
Wat we ook vinden van social
media: ze zijn niet meer weg
te denken uit het dagelijks
leven. Dus dat betekent dat we
er allemaal mee moeten leren
omgaan. Als het maar wel
zorgvuldig is!
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OPDRACHT 8B

Lees de tekst en beantwoord de vragen.
1 De schrijver noemt in de tekst een aantal voordelen van social media.
- In welke alinea(’s) staan de voordelen?
- Hoeveel voordelen noemt hij?
- Aan welke woorden in de tekst kun je dat snel zien?
- Welke voordelen noemt de schrijver? Schrijf deze op.

2
-

De schrijver noemt in de tekst ook een aantal nadelen van social media.
In welke alinea(‘s) staan de nadelen?
Hoeveel nadelen noemt hij?
Aan welke woorden in de tekst kun je dat snel zien?
Welke nadelen noemt de schrijver? Schrijf deze op.

3 Wat is de functie van de laatste alinea?
Het is een samenvatting van de tekst.
Het is een conclusie bij de tekst.
Het stelt een vraag aan de lezer.
Bespreek samen de antwoorden.
OPDRACHT 8C

Je hebt bij opdracht 8A zelf een voordeel en een nadeel genoemd van social media. Ben jij
jouw voor- en nadeel tegengekomen in de tekst?

mijn aantekeningen
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9 Schrijven: Zijn social media verslavend?
OPDRACHT 9A

Lees de tekst.

Verslaafd aan
sociale media
Sommige jongeren kunnen niet meer
zonder hun smartphone. Ze worden
boos als anderen daar iets van zeggen. In
gesprekken zijn ze met hun gedachten bij
hun online vrienden. Bang om ook maar
iets te missen. Er is voortdurend druk om
online sociaal te zijn en te reageren op
alle berichten. Even niet gekeken? 185
berichten op de groepswhatsapp. Soms
wordt het te veel, maar stoppen kunnen
ze niet. Iedereen doet het zo.

In deze opdracht ga je een betoog schrijven. In een betoog geef je je mening over een
bepaald onderwerp. Met de argumenten probeer je de lezer te overtuigen van je mening. Je
gaat een betoog schrijven over de vraag: Zijn social media verslavend?
Kan iemand verslaafd zijn aan social media? Wat vind jij? Zo ja, wanneer is volgens jou
iemand verslaafd aan social media? Waaraan merk je dat? Geldt het gevaar van verslaving
alleen voor jongeren?
Praat hierover met je begeleider. Bedenk ook alvast argumenten die je in je tekst kunt
gebruiken.
OPDRACHT 9B

Schrijf het betoog. Gebruik voor je betoog het schrijfplan hieronder.
Titel
Bedenk een pakkende titel.
Inleiding Schrijf hier op wat je mening is.
Kern
Noem in dit deel van de tekst een aantal argumenten voor je mening. Geef
ook voorbeelden als dat mogelijk is. Begin elk argument in een nieuwe alinea.
Slot
Eindig je tekst met een conclusie. Bedenk eerst wat je wilt gaan schrijven.
Schrijf dit in steekwoorden op in het schrijfplan.
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Schrijfplan:
Titel:
Inleiding:
Kern:

Slot:

OPDRACHT 9C

Schrijf nu je tekst. Je kunt je verslag ook op een los blaadje schrijven of op de computer.
Maak dan gebruik van de spellingcontrole.

OPDRACHT 9D

Lees je betoog na.
Staat alles erin?
Heeft je betoog een goede opbouw?
Is jouw mening over de stelling duidelijk?
Heb je passende argumenten genoemd?
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je betoog.
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10 Lezen: Wat kost internet?
OPDRACHT 10A

Veel aanbieders van internet bieden een alles-in-1-pakket aan. Dat wil zeggen een
abonnement voor internet, bellen en tv.
Wat voor abonnement heb jij voor internet? Waarom heb je hiervoor gekozen?
Bekijk de tekst.
Wat is dit voor een tekst? Waar zie je dat aan?
een advertentie
een krantenbericht

een handleiding

Internet, bellen & tv bij Teve 3

Nu 3 maanden voor 15 euro per maand*
* Na deze drie maanden vanaf 34 euro per maand.
Wat krijg je bij Internet, bellen & tv van Teve 3?
Voordelig en snel internetten, bellen én televisie
kijken in een alles-in-1-pakket, voor de laagste prijs.
Snel Internet
Met ons Internet kun je onbeperkt filmpjes
streamen, downloaden en nog veel meer.
Zonder datalimiet! Kies je voor Internet Light met
een snelheid tot 20 Mb/s of wordt het
een Internet Basispakket met een snelheid
tot 40 Mb/s? Jij bepaalt!

Voeg Bellen gratis toe
Zoek je een passend abonnement voor vast bellen?
Dan ga je natuurlijk naar Teve 3.
Met Bellen Basis van Teve 3 betaal je namelijk geen
abonnementskosten maar alleen voor de gesprekken
die je voert, tegen voordelige tarieven.
Interactieve TV
Met Interactieve TV bepaal jij wat je ziet.
Geniet van meer dan 80 tv- en radiozenders of bekijk
ons aanbod in extra zenderpakketten. Toegang
hebben tot elk soort entertainment met slechts één
druk op de knop, zo zien wij het graag.
Jij toch ook?

KIES JOUW IDEALE PAKKET
Internet LIGHT, Bellen & TV
Internetsnelheid tot 20 MB/s
Meer dan 80 tv- en radiozenders!
Geen vaste kosten voor Bellen!
De eerste 3 maanden voor 15 euro
per maand, daarna 34 euro

Internet BASIS, Bellen & TV
Internetsnelheid tot 40 MB/s
Meer dan 80 tv- en radiozenders!
Geen vaste kosten voor Bellen!
De eerste 3 maanden voor 15 euro
per maand, daarna 37 euro

OPDRACHT 10B

Bekijk nog een keer de tekst. Beantwoord de vragen.
1 Vergelijk jouw internetkosten met deze aanbieding. Vind je dit een voordelige aanbieding?
2 Welke dingen die genoemd worden in de advertentie zijn voor jou aantrekkelijk?
3 Als je zou overstappen naar Teve 3, welk abonnement zou je dan nemen?
OPDRACHT 10C

Bekijk de tekst nog een keer. Begrijp je alle informatie?
Zijn er woorden die je moeilijk vindt en wilt onthouden? Bespreek samen deze woorden.
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11 Spreken: Dat vind ik ook
OPDRACHT 11A

Lees onderstaande stellingen.
- ‘Social media leiden tot meer eenzaamheid.’
- ‘Met social media heb je geen privacy meer.’
- ‘Social media maken het leven makkelijker.’
Bedenk eerst wat je vindt van deze stellingen. Bedenk steeds drie argumenten voor je mening.
Schrijf je mening en je argumenten in steekwoorden op.
Stelling 1:

Stelling 2:

Stelling 3:

OPDRACHT 11B

Vertel wat je vindt van de drie stellingen. Noem bij elke stelling drie argumenten voor je
mening. De ander reageert.
Tip: vertel je verhaal nog een keer en neem je verhaal op met je mobiele telefoon.
OPDRACHT 11C

Bespreek de opdracht samen na.
Tip: luister nog een keer naar jezelf op je mobiele telefoon.

!

eerd

elicit

Gef

rd!

Gefelicitee

rd!

Gefelicitee
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12 Woorden: Woordritsen
OPDRACHT 12

Je moet steeds een woord invullen in de witte vakjes. De eerste twee woorden en de laatste
twee woorden moeten samen weer een nieuw woord vormen.
De eerste letter van het woord staat er al.
Voorbeeld:
fiets …		 … bos
De oplossing is sleutel: fietssleutel en sleutelbos.
Als je alle woorden hebt ingevuld, vormen de letters onder de pijl een nieuw woord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

zender ... 			
net … 				
computer …		
voor … 				
kop …				
informatie … 		
profiel … 			
internet … 		
mail … 				

1

P

…
…
…
…
…
…
…
…
…

post
dag
regel
tijd
gesprek
water
camera
centrum
boek

W

2

S

3

D

4
5

T
B

6

F

7

W

8
9

i

A

mijn aantekeningen
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TERUGKIJKEN
Kijk terug naar het begin van het boekje.
Blader nog eens door het boekje.
Bespreek samen:
- Waar ben je trots op?
- Wat wilde je leren? En heb je dat geleerd?
- Van welke opdrachten heb je het meest geleerd?
- Welke opdrachten vond je makkelijk en welke vond je moeilijk?
- Wat wil je nog oefenen?
- Welke nieuwe woorden vind je belangrijk?
Vul de woordenlijst in je map aan.

Verder oefenen en lezen
Wil je meer oefenen? Bespreek met je begeleider:
- welke oefeningen je nog kunt maken;
- welke boeken je kunt lezen.
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INSTRUCTIE BEGELEIDER
2F 2 | Wat doe jij op internet?
WERKEN MET SUCCES!

soms is iemand lang bezig met een opdracht omdat hij
een tekst helemaal perfect wil maken; soms geeft een
leestekst heel veel aanleiding om verder te praten of te
oefenen; soms geeft een schrijfproduct zoveel aanleiding
tot feedback en verder oefenen dat dit veel tijd kost.
Stimuleer deelnemers ook om van huis of het werk teksten
of formulieren mee te nemen, of adressen van voor hen
belangrijke websites. Dit kan het toepassen van het geleerde
in hun thuis- of werksituatie bevorderen en is ook vaak heel
leuk om te doen. In dit boekje kunt u bijvoorbeeld denken
aan folders met aanbiedingen van internet providers.
Stimuleer deelnemers om (aansluitend bij Succes!) ook
digitaal te schrijven. Laat ze bijvoorbeeld regelmatig een
sms of Whatsappbericht sturen naar groepsgenoten of
naar u. U kunt ook denken aan Facebook of Twitter.

KIEZEN VAN EEN BOEKJE
Kies eerst met de deelnemer in welk boekje hij gaat
werken. Gebruik daarbij de Taalwaaier van het niveau van
de deelnemer. In de Taalwaaier ziet de deelnemer welke
thema’s er allemaal zijn en welke taken in een boekje geoefend kunnen worden.
KIEZEN VAN OPDRACHTEN
De keuzevrijheid voor de deelnemer is groot. Hij kan er
bijvoorbeeld voor kiezen alleen de schrijfopdrachten te
doen, of juist alleen de leesopdrachten, de eenvoudigere
opdrachten of de wat moeilijkere enz. Bespreek welke opdrachten hij/zij wel wil doen en welke niet. De deelnemer
kan uiteraard ook het hele boekje doorwerken.

ICOON
Een aantal opdrachten is voorzien van een icoon
. Dit
betekent dat bij deze opdrachten aanwijzingen voor de
begeleider te vinden zijn.

DE TAALHULP
Omdat elke deelnemer eigen schrijfproblemen en een
eigen woordenschat heeft, staan er in de boekjes geen
oefeningen rond bijvoorbeeld spelling, grammatica of
woordenschat. In de Taalhulp vindt u een hele reeks Taalkaarten rond allerlei schrijfproblemen met uitleg en oefensuggesties. Hieruit kunt u samen met de deelnemer de
Taalkaart kiezen waar de deelnemer op dat moment het
meeste baat bij heeft. Deze Taalkaart kan de deelnemer
vervolgens opnemen in zijn map. (We gaan ervan uit dat
de deelnemer een eigen map heeft waarin hij of zij eigen
lesmaterialen bewaart).
Naast deze Taalkaarten vindt u in de Taalhulp nog veel
meer: aanwijzingen wat u kunt doen als een deelnemer
een kleine woordenschat heeft, uitleg, voorbeelden en
concrete suggesties om te oefenen met de schrijfproblemen van de deelnemer. Ook vindt u uitgewerkte voorbeelden hoe u feedback kunt geven op een schrijftekst van
een deelnemer.

MIJN AANTEKENINGEN
Onderaan sommige pagina’s ziet u ‘Mijn aantekeningen’.
Laat de deelnemer dit blokje actief gebruiken om moeilijke woorden of zinnen, de betekenis van woorden of
zinnen op te schrijven etc.
VOORUITKIJKEN
Het vooruitkijken is om de voorkennis te activeren en de
deelnemer te motiveren voor de taken in het boekje en te
bespreken of hij alle taken gaat doen of een keuze maakt.
Het boekje begint met een foto en een paar vragen bij die
foto. Die zijn bedoeld om aan de praat te raken over de situatie uit het boekje en als oriëntatie op de inhoud. U kunt
natuurlijk altijd zelf andere vragen bedenken en daarover
praten.

AANPAK OPDRACHTEN

AANWIJZINGEN PER OPDRACHT

ALGEMEEN
Als u werkt met het boekje doet u allerlei verschillende
activiteiten, zoals:
- voorbereiding van leesteksten en schrijfopdrachten
- bespreken van de schrijfproducten
- werken met Taalkaarten en oefensuggesties uit de
Taalhulp
- verwerkingsopdrachten aansluitend bij de opdrachten
uit een boekje, bijvoorbeeld met een tekst uit het dagelijks leven of het werk van een deelnemer.
Hoe lang een deelnemer met een opdracht bezig is, kan
erg variëren. Een paar voorbeelden: soms is een opdracht
eenvoudig, maar wel relevant en gaat het uitvoeren vlot;

(Voor opdracht 1 zijn er geen aanwijzingen.)
OPDRACHT 2B
Antwoorden:
1 Beïnvloedt regen Facebookberichten?
2 Oorzaak a regen
Gevolg a Gebruikers plaatsen meer negatieve en minder positieve berichten op Facebook.
Gevolg a Het humeur van facebookvrienden
(op droge plaatsen) daalt ook.
3 Vrolijke berichten hebben meer invloed dan sombere
berichten. In het weekend en op vrije dagen zijn de
berichten op Facebook positiever.
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OPDRACHT 2C
2 Dit is een leuke vraag om over na te denken. Nederlanders praten altijd over het (slechte) weer en misschien
heeft regen op ons wel een grotere negatieve invloed
dan op de Amerikanen. Maar dat weet je pas als je er
onderzoek naar doet.

OPDRACHT 5B
Voorbeeldantwoord voor de ontwikkeling van Facebook:
Facebook is geïntroduceerd in 2007. Van 2007 tot 2010
is het aantal gebruikers snel gestegen. Van 2011 tot 2012
bleef het aantal gebruikers min of meer gelijk. Vanaf 2012
nam het aantal gebruikers weer toe. In 2014 had Facebook
9.000.000 gebruikers.

OPDRACHT 3A
NB. De introductie is bedoeld voor mensen die niet weten
wat Twitter is. Bespreek de tweets met de deelnemer. Praat
samen over de zin en onzin van tweets. Besteed ook aandacht aan met welk doel de tweets geschreven worden.

OPDRACHT 6A
Antwoorden:
Onderwerp = online gedrag van kinderen
Tekstsoort = interview

OPDRACHT 3B
De deelnemer schrijft hier op wat hij/zij zou willen
vertellen in zijn/haar tweet. Pas in stap 3 gaat de deelnemer nadenken over het beperkt aantal tekens dat hij/zij
mag gebruiken.

OPDRACHT 6B

OPDRACHT 3D
ff = even, suc6 = succes, w8 = wacht
Andere afkortingen: idd = inderdaad, s6 = succes, iig = in
ieder geval, lol = hard lachen (laugh out loud), thnx = dank
je (thanks).
OPDRACHT 4B
Antwoorden:
Een instructietekst – aan de titel, de tekst is in 6 stappen
verdeeld, elk tussenkopje begint met een werkwoord als
‘meld’, ‘lees’, ‘vul’, etcetera.

vraag 1 alinea 2

geen porno, geweldig en
dingen downloaden die
geld kosten, je ‘netjes’
gedragen op internet, niet
op haar apparaten

vraag 2 alinea 5

het is leerzaam

vraag 3 alinea 4 en 5

niet met iedereen chatten,
alles wat je op Facebook
zet wordt door anderen
gezien, het is verslavend

vraag 4 alinea 7

Twitter, Facebook,
WhatsApp, YouTube

(Voor opdracht 7 zijn er geen aanwijzingen.)
OPDRACHT 8B
Antwoorden:
1 Alinea 2 en 3 – de schrijver noemt drie voordelen – op
de eerste plaats, een ander voordeel, bovendien – voordelen: makkelijk contact leggen, reageren op berichten
als het jou uitkomt, grote bron van informatie.
2 Alinea 4, 5 en 6 – de schrijver noemt drie voordelen –
grootste nadeel, ook, ten slotte – nadelen: privacy, negatieve gevolgen (bijv. je baan verliezen), verslavend.
3 Het is een conclusie bij de tekst.

OPDRACHT 4C
Volgorde – omdat het een instructietekst is, bij instructie is
de volgorde belangrijk.
OPDRACHT 4D
Antwoorden:
1 alinea 2 = hierna, alinea 3 = volgende (stap),
alinea 4 = tot slot, alinea 5 = aan het eind
2 Facebook mag geplaatste foto’s gebruiken.
3 conclusie

OPDRACHT 9C
Laat de deelnemer zijn verslag van max. één A4’tje op de
computer uitwerken als dat mogelijk is.

OPDRACHT 4E
Als een deelnemer al een facebookaccount heeft: bespreek
met hem/haar of hij/zij de verschillende stappen herkent.
Vraag of er nieuwe informatie in de tekst staat.
Op internet zijn ook instructieteksten te vinden over
‘account aanmaken op Instagram/LinkedIn, beginnen met
Twitter’. Als de deelnemer hierin geïnteresseerd is, zijn dit
leuke teksten om in dit kader te bespreken.

OPDRACHT 10B
Laat de deelnemer een factuur van zijn/haar internetaanbieder meenemen. Praat over de kosten van internet en leg
de link naar de advertentietekst.
( Voor opdracht 11 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 5A
Antwoorden:
1 aantal gebruikers
2 Vanaf 2008 stijgt het aantal gebruikers snel.
3 in 2012
4 Het aantal gebruikers wordt snel minder. Facebook
wordt steeds populairder. (vervanging voor Hyves)
5 Google+. Dat medium zit in een stijgende lijn, terwijl
Twitter vanaf 2012 naar beneden gaat.

OPDRACHT 12
1 pakket, 2 werk, 3 spel, 4 deel, 5 telefoon, 6 bron, 7 foto,
8 winkel, 9 adres
Oplossing: telefoon
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ALGEMENE OPBOUW VAN ELK BOEKJE

opdracht. Dit gebeurt o.a. door een focus op titel en tussenkopjes, maar ook door een eenvoudige zoekopdracht,
het volledig u Laat de deelnemer de tekst zelf stil lezen
en ondersteun hem alleen bij het uitvoeren van de serie
opdrachten.

OPDRACHT 1
De eerste tekst is altijd een eigen verhaal.
In de Instroom-boekjes wordt dit eigen verhaal (nadat het
verteld is door de deelnemer) opgeschreven door de begeleider. Dit zelf opschrijven is dan nog te moeilijk. In de
boekjes voor 1F en 2F wordt de tekst zelf geschreven.
Om de fantasie op gang te brengen staan er bij de opdracht in een denkballon een paar hulpvragen. De opdracht kan hiermee voorbereid worden door samen over
het onderwerp en de vragen te praten.

OPDRACHT 10
Bij deze opdracht leest de deelnemer een vrijwel volledig
authentieke tekst, zoals hij die in het echt kan tegenkomen. De tekst is dus in de meeste gevallen boven het
niveau van de deelnemer.
De opdracht erbij is gericht op het zoeken van informatie,
het vlot inschatten om wat voor soort tekst het gaat etc.
en niet op detailbegrip.
Volg de opdracht en laat de deelnemer de tekst dus niet
intensief lezen.

OPDRACHT 2
De tweede leestekst is een luchtige start van het thema:
dat kan een tekst op een internetforum zijn, een nieuwsberichtje of een verhaal dat past bij het thema.
Daarbij staat een lichte verwerkingsopdracht. Het tekstje
kan voor het plezier gelezen worden en is ook bedoeld
om de nieuwsgierigheid naar de rest van het boekje te
prikkelen.

OPDRACHT 11
Dit is een spreekopdracht, waarbij geoefend wordt met
meer formele en cognitief veeleisende spreektaken. De
deelnemer oefent bijvoorbeeld met een gesprek met een
leidinggevende, deelname aan een discussie, een mening
geven (op basis van feiten), nuanceringen aanbrengen in
een verhaal of een mening, een kort voorbereid verhaal
vertellen, iets uitleggen of instructie geven, een verslag
uitbrengen, een discussie voeren, iemand overtuigen etc.
Suggesties voor richtvragen, om het denkproces op gang
te helpen, staan in een denkballon bij de opdracht.

VANAF OPDRACHT 2
Vanaf dit punt tot en met opdracht 10 is er een afwisseling
van lezen en schrijven.
LEESOPDRACHTEN
In de leesopdrachten worden verschillende leesstrategieën
geoefend, variërend van zoekend lezen tot intensief lezen
van een hele tekst. Wat er geoefend wordt, hangt onder
meer af van de tekst en het niveau van de deelnemer. Volg
de instructie bij de opdrachten; dan komen de verschillende leesstrategieën vanzelf aan bod.

OPDRACHT 12
De laatste opdracht is een woordspel of puzzel.
TERUGKIJKEN
Het is belangrijk om stil te staan bij wat een deelnemer
heeft geleerd, waar hij/zij trots op is. Leg deelnemers aan
het eind van elke opdracht regelmatig de vraag voor: Hoe
heb je deze opdracht aangepakt? Hoe heb je antwoorden
gevonden? Benoem tijdens het terugkijken, als het boekje
klaar is, de goede dingen die ze hier noemen opnieuw.
Bespreek ook wat nu goed gaat en niet meer geoefend
hoeft te worden en wat nog wel.

SCHRIJFOPDRACHTEN
De schrijfopdrachten borduren soms voort op de inhoud
die vooraf is gegaan, maar kunnen ook gedaan worden
zonder die voorafgaande opdrachten. De deelnemer
schrijft eigen teksten. Bespreek vooraf samen wat hij wil
schrijven. Naast de opdracht staan bij sommige opdrachten in een denkballon een paar sturende vragen. Gebruik
die en andere om het denkproces op gang te brengen.
Bespreek als de tekst klaar is samen het resultaat. Daarvoor geldt de volgende algemene leidraad:
1. Begin altijd met een compliment.
2. Vraag aan de deelnemer hoe hij het vond gaan, wat
goed ging, waar hij over twijfelt of wat hij lastig vond.
3. Kies (samen met de deelnemer) maximaal één element
of fout uit de tekst om aan te gaan werken. In de Taalhulp kunt u zien hoe u dat kunt doen.
4. Kies zo nodig een bijpassende Taalkaart uit de Taalhulp.
Laat zaken terugkomen die ook al bij eerdere opdrachten
opvielen; laat het besprokene weer toepassen in een volgende opdracht. Doe dit meteen op dat moment of een
volgende keer. Bereid in dit laatste geval de feedback die
u wilt geven met behulp van de Taalhulp thuis voor.

OVERIG MATERIAAL
Er is nog veel meer lesmateriaal voor volwassenen, die
beter willen leren lezen en schrijven, willen leren rekenen
of willen werken aan hun digitale vaardigheden. Sommige
van deze lesmaterialen zijn ook digitaal beschikbaar
waarmee u bijvoorbeeld thuis kunt laten oefenen en vaak
ook in een bibliotheek in de buurt. Wilt u meer weten over
geschikt lesmateriaal voor uw deelnemer(s), vraag het
dan aan uw contactpersoon bij de organisatie waar
u vrijwilliger bent. Of neem een kijkje op http://www.
taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/lesmateriaal.

OPDRACHT 4
Dit is een leestekst die dicht bij de belevingswereld van
de deelnemer staat. Hij begint met een oriënterende
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Met de boekjes van Succes! ga je
aan de slag met beter leren lezen en
schrijven en oefen je met spreken.
Je kunt ook oefenen met rekenen
en beter leren omgaan met de
computer en het internet.
Succes! is uitgewerkt in drie
niveaus. De methode bestaat uit
een groot aantal boekjes rond
situaties uit het dagelijks leven of
werk. De boekjes zijn per niveau los
te gebruiken. Succes! is uitgebreid
getest in de praktijk door docenten
en taalvrijwilligers.

Ken je iemand die ook
beter wil leren lezen en
schrijven?
bel: 0800 - 023 44 44
Ken je iemand die
taalvrijwilliger wil
worden of wil je zelf
taalvrijwilliger worden?
bel: 0800 - 023 44 44

