Wat zie je op deze foto?
Zie je ook iets speciaals? Zo ja, wat?
Is er een verschil tussen kijken door je camera
of kijken zonder camera?

Wat doen deze mensen?
Waar zijn ze, denk je?
Waarom zijn ze daar?
Naar wie kijken ze volgens jou?
Hoe voelen de mensen zich?
Wat denk je van de oudere vrouw vooraan?

2

SPREKEN (in wisselende duo’s)

Loop rond met het rooster en stel vragen aan de andere leerlingen
(maximaal 2 vragen per persoon).
Bijvoorbeeld: Gebruik je je smartphone als wekker? Zet je je
smartphone soms echt uit? ….
• Als je partner ‘ja’ antwoordt, schrijf dan zijn/haar naam in het
rooster. Probeer horizontaal of verticaal een complete lijn met
positieve antwoorden te vullen. Als dat gelukt is, roep dan:
"BINGO!". Wie het eerste klaar is, wint!
•

ZOEK IEMAND DIE …
zijn/haar smartphone
altijd in de buurt heeft,
ook in de klas
naam: ………….

zijn/haar
smartphone soms
echt uitzet
naam: ………….

zijn/haar
smartphone
gebruikt voor school
naam: ………….

zijn/haar smartphone
NIET gebruikt op het
toilet
naam: ………….
zijn/haar
smartphone ook
meeneemt in bad
naam: ………….

zijn/haar
smartphone al eens
in de wc liet vallen
naam: ………….

afspraken heeft met
zijn/haar ouders
over de smartphone
naam: ………….

naar muziek luistert
met zijn/haar
smartphone
naam: ………….

geen social media
checkt op zijn/haar
smartphone
naam: ………….

minstens 10 foto’s
per dag maakt met
de smartphone
naam: ………….

nerveus wordt als
zijn/haar batterij
nog maar 10% heeft
naam: ………….

films of series kijkt
op zijn/haar
smartphone
naam: ………….

zijn/haar
smartphone soms
echt beu is
naam: ………….

altijd meteen
reageert op een
bericht
naam: ………….

liever geen
smartphone heeft

zijn/haar
smartphone
gebruikt als wekker
naam: ………….

naam: ………….

3

LUISTEREN (NedBox.be)

Kijk en luister naar het filmpje.
Zoek een antwoord op de vragen en overleg met je buur.

1 Wat zeggen ze in het filmpje?
A Jonge mensen gebruiken hun gsm vaker dan oude mensen.
B Jonge mensen gebruiken hun gsm soms vaker dan ze willen.
C Als de smartphone-producenten hun technologie veranderen, is er geen probleem meer.
2 Luister nog eens naar de professor (vanaf 00:55).
Wat zegt hij?
A Jongeren moeten altijd bereikbaar zijn. Ze moeten anderhalf uur per dag hun smartphone
checken.
B De meeste jongeren zijn echt wel verslaafd. Ze kunnen niet meer zonder de telefoon en
dat is een probleem.
C De meeste jongeren zijn niet echt verslaafd. Ze willen eigenlijk wel minder met de telefoon
werken dan ze nu doen.

Meer uitdaging nodig?
Kies dan voor deze luisteroefening:
Deze persoon heeft het filmpje gezien op het journaal.
Welk audiofragment geeft het best weer waarover het filmpje gaat?
1
2

OPLOSSING
1B, 2C
Audiofragment 2 is de beste samenvatting.
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SPREKEN en SCHRIJVEN
(in kleine groepjes)

Kijk naar deze icoontjes. Welke apps zijn het? Gebruik je ze?
Rangschik de apps. Welke gebruik jij het vaakst? Die zet je bovenaan.
Schrijf ook op hoeveel minuten per dag je deze app gebruikt.
Wat denk je?

Maak nu groepjes van vier.
Neem je telefoon erbij en open je schermgebruik.
Hoeveel minuten per dag gebruik je de apps?
Corrigeer je schatting als dat moet. Toon je scherm niet aan elkaar.

Vergelijk jullie schermgebruik. Zijn er verschillen?

Gebruik nu deze spreekkaartjes in je groep.
Bij elke set spreekkaarten noteer je een kort besluit zodat jullie dit
ook daarna aan de klas kunnen rapporteren.

SET 1
Welke apps
gebruiken jullie
het vaakst?

Heb je een app die
de anderen (nog)
niet kennen?

Kun je een app
aanraden aan
je groep?

Welke app kun
je niet meer
missen?

Heb je een app
die je
motiveert om
meer te lezen?

Welke app gebruik
je eigenlijk nooit
(meer)? Waarom
niet?

Is er een app bij
die meer doet
bewegen?

Heb je een app
die je creativiteit
stimuleert?

Durf je berichten
te lezen tijdens
de les?

Wat zijn de
regels i.v.m. de
gsm op school?

SET 2
Hoe voel je je
als je je gsm
thuis vergeet?
Moeten de regels
over gsm’s op
school aangepast
worden?

Staat je gsm op stil
tijdens de speeltijd?
Waarom (niet)?
Leg je je gsm op
tafel tijdens het
middageten?

Je bent aan het
Vind je dat je
praten. Je krijgt een medeleerlingen te
melding op je gsm. vaak op hun gsm
Kijk je?
kijken?

SET 3
Smartphone op
de fiets.
Ja/nee?

Telefoneren
op de trein.
Ja/nee?

Muziek op de
trein.
Ja/nee?

Smartphone in
de hand als je
naar tv kijkt.
Ja/nee?

Even antwoorden
als je aan de kassa
staat.
Ja/nee?

Alles liken wat je
vrienden posten.
Ja/nee?

Gsm naast je
bed.
Ja/nee?
Gsm mee naar
de sportclub of
muziekschool.
Ja/nee?

Taaltip
Gebruik deze formules als je over je groep rapporteert.
Iedereen van onze groep gebruikt …
De meesten kijken …
Het grootste deel van de groep kijkt minder dan …
De populairste app van onze groep is …
Er is maar één persoon die …
Wat ons opviel was dat …

OPLOSSING
Van links naar rechts en van boven naar onder:
Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest, Twitter, Whatsapp,
Spotify , YouTube
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LEZEN en SPREKEN

Lees deze infographics.
Werk per twee.
Antwoord op de vragen en vergelijk de cijfers met jullie eigen gebruik.

Welke zin is correct?
A Het aantal jongeren dat YouTube gebruikt, is op 10 jaar tijd bijna
vervijfvoudigd.
B Hoe ouder, hoe meer jongeren op YouTube zitten.
C Spotify is voor jongeren de tweede grootste streamingdienst voor muziek.

Vul deze tekst aan:

Het gebruik van Snapchat is op vier jaar tijd met bijna 60 % ………………… .
………………… op de vijf jongeren snappen elke dag met vrienden.
Hoe ………………… men is, hoe minder vaak men Snapchat gebruikt. Hoe
ouder de jongeren zijn, hoe meer …………………………………… ze via Snapchat
sturen.

Op de screenshots hieronder zie je het smartphonegebruik van
Jo. Bespreek de vragen met je buurman of buurvrouw.

1. Welke app heeft Jo de voorbije week het vaakst gebruikt? Gebruiken
jullie die ook? Waarom?
2. Jo had de voorbije week gemiddeld bijna 2 uur schermtijd per dag.
Vind je dat veel? Gebruik jij je smartphone meer of minder?
3. Welke tips zouden jullie aan Jo geven om zijn smartphone minder te
gebruiken?
4. Wat zou hij kunnen doen in de tijd die hij wint door zijn smartphone
niet of minder te gebruiken?

OPLOSSING
YouTube:
Zin C is correct.
50% van de jongeren gebruikt Spotify. Voor YouTube is dat 85% van de
jongeren.
Snapchat:
gestegen/toegenomen – Vier – jonger - privéberichten
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LEZEN

Hoe erg ben jij gehecht aan je smartphone?
Is jouw smartphonegebruik problematisch?
Test het hier.
❑ Denk je vaak aan je telefoon of aan bepaalde apps, ook als je ze op dat
moment niet gebruikt?
❑ Gebruik je je smartphone steeds vaker en langer?
❑ Heb je al eens vergeefs geprobeerd je tijd met je telefoon te beperken?
❑ Word je onrustig, verdrietig of kwaad wanneer je hem niet kunt
gebruiken?
❑ Ben je vaker met je smartphone bezig dan je eigenlijk van plan was?
❑ Heb je door je telefoongebruik al eens problemen gehad met je
vrienden, familie of op school?
❑ Heb je ooit gelogen over hoeveel tijd je met je smartphone bezig bent,
omdat je je er een beetje over schaamt?
❑ Gebruik je je smartphone soms omdat je liever geen contact maakt met
mensen, bv. in de stad of in het station?

Hoe meer van bovenstaande vragen je met 'ja' hebt beantwoord, hoe
groter de kans dat je verslaafd bent aan je mobiele telefoon.
Heb je geen zin meer een slaaf te zijn van je telefoon en wil je weer grip
op je leven krijgen? Maak dan de oefening met het artikel vol nuttige tips
van radio1 hieronder.
Hou je van een uitdaging? Surf dan naar deze website.
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LEZEN en SPREKEN

Lees het artikel van de website van Radio 1.
Welke tussentitels passen op welke plaats? Zet de letter van de
tussentitel in het juiste vak in de tekst. Vergelijk je oplossing met
je buren.
A. Doe niet alles met je gsm
D. Zet je meldingen uit

B. Verander je kleurschema

E. Verwijder sociale media

C. Leg je smartphone buiten handbereik

F. Praat met je omgeving

G. Monitor je gebruik

Zeven concrete tips om je smartphoneverslaving aan te pakken

De rode bolletjes die aangeven dat er nieuwe berichten zijn binnengekomen op je smartphone, werken als
een rode lap op een stier. Want zeg nu zelf, kun jij het aan om die meldingen niet onmiddellijk te bekijken?

Oké, je smartphone is niet alleen handig om te bellen of sms'en, maar ook om foto's te nemen, je wekker
te zetten en je wegbeschrijvingen door te geven. Alleen ga je bij het gebruik van één van die dingen
alweer snel doorheen je andere apps scrollen. Gebruik opnieuw een gewone wekker en neem eens een
gewoon fototoestel mee als je op stap gaat. Je hoeft niet alles met je gsm te willen doen.

Kies écht voor die gewone wekker en laat je smartphone 's nachts in de woonkamer liggen. Of laat je
smartphone in je tas zitten in plaats van hem op je bureau te leggen als je je huiswerk aan het maken bent.
Je weet wat het spreekwoord zegt: uit het oog, uit het hart (of in dit geval uit je handen).

Op iPhone is een functie die je smartphonegebruik meet. Via die functie kan je zien hoeveel tijd je op
welke apps je hebt gespendeerd. Android heeft een dergelijke functie niet automatisch ingebouwd in haar
toestellen, maar er zijn wel apps die je kan downloaden om je gebruik te meten. Zo is er bijvoorbeeld
de mobileDNA-app die ontworpen werd door de UGent of de Google-app Digitaal Welzijn. Zien hoeveel
tijd je besteedt op je telefoon, zal misschien zorgen voor een schrikeffect en je aanzetten tot actie om je
smartphone toch los te maken van je hand.

Ben je vastberaden om je smartphone minder te gaan gebruiken? Licht dan je de mensen rond jou in over
je goede voornemen. Tegenwoordig verwacht iedereen onmiddellijk een reactie op een berichtje, maar als
je vertelt aan je familie en vrienden dat je het smartphonegebruik wil minderen, dan zullen ze beter
begrijpen dat ze soms even moeten wachten op een antwoord.

Uit onderzoek is gebleken dat de kleur rood ons brein stimuleert tot een actie. Zoals die notificaties op je
telefoon, die zijn ook rood. Je kan je telefoon ook op een zwart-wit kleurenschema instellen. Dat scheelt
niet alleen voor je batterij, maar zal ook je smartphonegebruik doen dalen.

Deze tip lijkt erg drastisch, maar het kan geen kwaad om enkel op een computer je sociale media te
checken. En je zal zien dat je via die computer veel minder naar je sociale mediakanalen zal kijken.

Bespreek de tips.
Vinden jullie deze tips nuttig of overbodig?
Van welke tip hadden jullie nog nooit gehoord?
Welke tip zouden jullie wel eens willen uitproberen?

OPLOSSING
D-A-C-G-F-B-E

Nuttige woordenschat
de smartphone
het toestel
het mobieltje (Nederland) / de gsm (Vlaanderen)
het scherm
Er zit een barst in het scherm.
de batterij
de camera
de selfie, de selfies
de app
de sociale media / de social media
Ik stuur een berichtje / een sms / een sms’je.
Ik sms een vriend. / Ik app hem.
Jongerentaal ( (Vlaanderen): Ik zal je sturen. / Ik stuur Ella even.
(‘een berichtje’ wordt weggelaten)
whatsappen - Ik whatsapp haar.
We hebben nog lang gewhatsappt.
We hebben nog wat zitten chatten.
Ik post het straks.
Ik scroll door de filmpjes.
Ik swipe door de foto’s.
Ik like de foto’s. Ik likete je foto. Ik heb je post geliket.

Voor de leerkracht:
Het kan nuttig zijn om deze woorden vooraf aan te
brengen zodat de leerlingen over de juiste
woordenschat beschikken om over dit thema te
spreken.

Bronnen

• Foto in oefening 1: John Blanding, Chief Photographer van de
krant The Boston Globe.

▪ www.nedbox.be
▪ https://www.flair.be/nl/lifestyle/smartphone-etiquette-7-regelsredactrices/
▪ https://www.ilikemedia.be/
▪ https://radio1.be/ben-jij-smartphoneverslaafd-test-het-hier
▪ https://radio1.be/acht-concrete-tips-om-jesmartphoneverslaving-aan-te-pakken

