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naam:          klas:

Heb je soms een sleutel nodig 
op het internet?

Hallo! Vandaag leer je dat niet iedereen zomaar alles op 
het internet kan zien. Soms heb je een wachtwoord nodig.

Na deze les moet je het volgende kennen en kunnen:

 Ik kan computeronderdelen benoemen en zeggen 
waarvoor ze gebruikt worden.

 Ik kan zeggen waarvoor een wachtwoord dient.

 Ik kan een veilig wachtwoord maken.

 Ik weet dat een wachtwoord geheim is.

1  Waarvoor wordt het gebruikt?

 Verbind de foto met de juiste zin.

de batterijen van een toestel opladen

een toestel beschermen

een toestel van op afstand bedienen

iets afdrukken

iets dat je gemaakt hebt opslaan 
of bewaren

iets zeggen tegen de computer

letters en cijfers typen
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 Dit is moeilijker. Verbind de foto met de juiste zin.

een hoofdletter typen

een wachtwoord ingeven

foto’s maken

een hoofdtelefoon aansluiten 
zodat je kunt luisteren zonder 
dat anderen het horen

toestel aan of uit

2  Op slot

 Welk slot hoort bij welk voorwerp? Verbind.
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3  De sleutel voor bingel

 Op bingel moet je inloggen. Zo weet de computer wie er wil oefenen. 
Schrijf hieronder de inloggegevens die iedereen mag weten.

 
                                                                                    

                                                                                   

                                                                                   

 Vul in.

 Om te kunnen bingelen, moet je jouw schoolcode, klas, klasnummer 

en                                                              ingeven.

4  Een wachtwoord is geheim!

 Kleur het vakje voor elke zin. 
Gebruik groen als het veilig is, rood als het niet veilig is.

   Alle kinderen uit de klas kennen mijn wachtwoord.
   Ik ken mijn wachtwoord uit het hoofd.
   Mijn beste vrienden kennen mijn wachtwoord.
   Mijn mama of papa kennen mijn wachtwoord.
   Mijn wachtwoord staat op een briefje bij de computer.

5  Veilige wachtwoorden

 In een wachtwoord gebruik je het best letters en cijfers. 
Schrijf de wachtwoorden over en maak ze veiliger.

 vis                                               

 school                                               

 12                                               
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