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Wat deel je wel of niet op het internet?
Vandaag leer je welke informatie je het best niet deelt op het internet, en welke 
gegevens je wel mag delen.

Na deze les moet je het volgende kennen en kunnen:

 Ik kan het symbool van enkele veelgebruikte websites of apps herkennen.

 Ik kan aangeven of informatie persoonlijk is of niet.

 Ik denk goed na voor ik informatie of foto’s op het internet zet.

  

1  Online valt veel te lezen en te zien.

 Schrijf onder elk symbool de passende naam. 
 Kies uit: e-mail - Facebook - sms en chat - Twitter - Wikipedia - YouTube.

                      

Bingel kan verwijzen naar:
bingel (oefenplatform), digitale leeromgeving voor het lager onderwijs 
in Vlaanderen
Clothilde Bingel, een personage uit de Harry Potter-boeken van J.K. 
Rowling

Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met bingel of met bingel 
in de titel.

                       

Hoi Edward
Volgende week zaterdag geef ik een feestje voor mijn verjaardag. Het 
begint om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Laat je weten of je komt?
Gust

                       België-Nederland: 3-1 #Kampioen

                       Hoe heb jij de toets gemaakt? Bij mij ging het heeeeeel slecht. 

                       

Weekendje Parijs. Bekijk de foto’s!

3 vind-ik-leuks  5 reacties

                       
In dit fi lmpje tonen we je hoe je als leerling op het bingeleiland in- en 
uitlogt.

 Verbind elk symbool met de boodschap die je via de website of app zou kunnen sturen of ontvangen.

naam:                        klas:
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2  Wat is persoonlijk en wat niet?

 Geef aan hoe persoonlijk onderstaande zaken voor jou zijn. Kleur het vakje rood als iets heel erg 
privé is, oranje als je het een beetje privé vindt en groen als het voor jou helemaal niet privé is.

De kleur van mijn haar  Mijn adres  

De naam van mijn favoriete tv-programma  Mijn e-mailadres  

De naam van mijn huisdier  Mijn leeftijd  

De naam van mijn school  Mijn telefoonnummer (of dat van mijn ouders)  

Het beroep van mijn ouders  Mijn vakantiefoto’s  

Het land waar ik geboren ben  Mijn voornaam en familienaam  

Het land waar ik woon  Wat ik later wil worden  

3  Wat deel je op het internet en wat niet?

Wat je op het internet zet, blijft lang bewaard. Heel veel mensen kunnen het zien of lezen. 
Je denkt dus het best vooraf goed na over wat anderen van jou mogen weten.

 Zoek via een zoekmachine op het internet naar twee ‘Vet op het net!’-fi lmpjes van Ketnet. 
Welke zoekterm(en) geef je in om volgende fi lmpjes te vinden?

 - een fi lmpje over gegevens delen:                                                                                                  

 - een fi lmpje over foto’s uploaden:                                                                                                    

 Wat heb je geleerd na het bekijken van de fi lmpjes? Kleur in.
groen  Dit zet ik WEL op het internet.
oranje  Ik weet niet zeker of ik dit met anderen deel op het internet.
rood  Ik geef dit NIET door op het internet.

mijn favoriete 
spelletjeswebsites

een 
e-mailadres

“Ik ben 
ongeloofl ijk 
verliefd op 

Luca!”

“Ik voel me 
heel erg ziek.”

foto’s van hoe 
ik als baby’tje 

in bad zat

hobby’s

een 
geboortedatum

een gsm-
nummer

mijn voornaam 
en familienaam

het adres van 
mijn beste 
vriend(in)

de datum wanneer 
we met het gezin op 
vakantie vertrekken

“Ik vind 
mijn juf 

echt tof!”

foto’s van mijn 
huisdieren
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