
Wat is er zo leuk aan? 
Wat kun je ermee? 
Hoe werkt het?
Zijn er ook nadelen?

Wat is jouw favoriete app?
Open je mobiel en toon deze 

aan je tafelgenoten. Praat 
samen over:

 

 

 
Tip: Wees vooral nieuwsgierig en niet te 

kritisch op elkaar!
 

Appy

INHOUD

NEP-ster | Chatty | Influencing



Wat is waar of niet?
 

Zoek in een van je sociale 
media apps een bericht 

waarvan je denkt dat er iets nep 
aan is. Nepnieuws, een duidelijke 

filter of iets anders.
 

Speel ook eens:
 

https://www.okki.nl/echt-of- 
nep/.

 

NEP-ster

INHOUD

Appy | Chatty | Influencing



Er zijn veel verschillende 
platforms waarop je met 

anderen kunt chatten. 
Bijvoorbeeld Discord.

 
Welke andere ken je?

Wat is voor jou het voordeel van 
chatten ten opzichte van een 

face-to-face gesprek?
 
 

Chatty

INHOUD

NEP-ster | Appy | Influencing



 
Wat is volgens jou een influencer? 

 

- Welke influencers volg je?
- Waarom vind jij het leuk om naar 

de foto's en video's te kijken?
- Aan welke regels zouden 

influencers zich volgens jou moeten 
houden? Mogen ze bijvoorbeeld 

overal reclame over maken? 
 

Stel 5 regels op voor verantwoord 
influencer gedrag.

 

Influencing

INHOUD

NEP-ster | Chatty | Appy



SAMEN

Zet  popcorn en frisdrank klaar
en organiseer deze

zomervakantie een YouTube-
avond! Geef elkaar de opdracht

om 5 grappige, inspirerende,
leerzame, indrukwekkende of

ontroerende filmpjes te kiezen en
presenteer deze aan elkaar. 

 
Natuurlijk doen jullie dit met

elkaar. Duik eens in de wereld
van die ander. Wat zou je willen

vragen over de keuze van de
video's?

YouTube avond

Geocache | Challenge | TikTok



SAMEN

Elke dag een wandeling maken is 
belangrijk voor je fysieke en 

mentale gezondheid. Je wordt  
productiever en krijgt energie na 
het lopen van een ommetje. Ook 

helpt het je te onthaasten en 
verbetert het je creativiteit. 

Een leuke manier om je 
wandeling spannender te maken 

is Geocache. Elke wandeling 
wordt een speurtocht.

Download een Geocache app en
ga samen op zoek in jouw 

omgeving.
 
 

Zet het op een lopen

YouTube | TikTok |  Challenge



SAMEN

Je kent de Bottle flip challenge 
nog wel. Een leuke challenge!

 
Bedenk zelf een grappige, 

veilige en zomerse challenge. 
 

Film deze challenge, bewerk de 
video en stuur deze naar 

elkaar.
 

Tip: Vraag anderen hierop te reageren 
met een zelfde video.

Summer Challenge

YouTube | TikTok | Geocache



Maak van TikTokken tijdens de
zomerdagen een gezamenlijke
activiteit! Neem bijvoorbeeld

samen een te gekke TikTok op.
Dans en zing luidkeels mee met

'Summertime’ of Fleming. Dat kan
hilarisch zijn, helemaal als jij dat

ene dansje nét niet helemaal
onder de knie krijgt – of

misschien juist wel.
 
 

TikTok dansje

SAMEN

YouTube | Geocache | Challenge



Wil je komende weken niet steeds 
achter een scherm zitten? Geef 

dan het goede voorbeeld. Spreek 
met elkaar af dat jullie in de 

zomervakantie minstens een keer 
per week samen buiten een spel 

doen. Lekker voetballen, 
badminton of jeu de boule. Of ga 

de strijd aan rond de 
pingpongtafel!

 
Toernooitje doen?

Een ouderwetse 
spelletjesavond

BALANS

Boek | Tijd | Scherm



Veel experts merken een 
duidelijke leesdip als kinderen 
een paar weken niet of weinig 

lezen. Dit is zonde, want  
achterstanden zijn vaak moeilijk 
in te halen. Leg een mooi boek 
naast de ijskoude limonade of 

leen een boek via de Bibliotheek. 
Daag jezelf uit om de komende 
weken dagelijks even te lezen.

 
Tip: schrijf je eigen boek! Houd een 

reisdagboek bij of maak een stripverhaal 
over je vakantie.

Ik zeg, een boek

BALANS

Spelletjes | Tijd | Scherm



Ga na hoeveel tijd je per dag op 
je mobiele telefoon of tablet 'zit'.

 

Als je alle tijd die je online bent 
ergens anders in zou steken. Wat 

zou dat dan zijn?
 

Maak een vakantie to do list met 
allemaal leuke, grappige en 

spannende activiteiten die jullie 
willen gaan doen deze zomer.

 
Vul deze steeds aan en streep af 
als je een activiteit gedaan hebt. 

Hoeveel punten scoor jij?

Wat als je alle tijd hebt...

BALANS

Spelletjes | Boek | Scherm



De lange zomerdagen staan 
symbool voor relax- en quality- 

time. Maar voor je het weet zit de 
hele groep weer naar een 

schermpje te staren. Om dat te 
voorkomen, gaan jullie de 

schermstrijd met elkaar aan. Wie 
heeft de minste schermtijd na 
een paar dagen en is winnaar 

van dit te gekke spel. 
De winnaar kiest het volgende 

uitstapje!

Schermstrijd

BALANS

Spelletjes | Boek | Tijd



  

Wist je dat veel games van 
vroeger online nog steeds te 
spelen zijn? Zoek samen een 
naar retro game emulator. 

 
Vergelijk de oldskool games eens 

met moderne games.
Welke verschillen zien jullie? En 

welke overeenkomsten?
 

Potje Duckhunt doen?  
 

Go oldskool

PLEZIER

Stil | Social | Serie



Wat gebeurt er als het echt stil in 
huis wordt? Maak met het 

gezin/groep een groesapp aan.
 

Er mag nu niet meer gepraat 
worden. Hoe lang houden jullie 

het vol om alle communicatie via 
de app te doen?

 
Oh ja... spraakberichten mogen 

dus niet...
 
 

Ssstttt.....

Stille nacht...

PLEZIER

Oldskool| Social | Serie



Jij maakt gebruik van media. 
Jouw kind maakt gebruik van 
media. Al eens samen gebruik 

gemaakt van media?
 

Maak een vakantiegroet voor de 
thuisblijvers in een fotoserie, 
video, stopmotion of digitale 

ansichtkaart is. Deel deze met 
verschillende mensen of post 
deze online en kijk elke dag 
samen naar de reacties. 

Go social

PLEZIER

Game | Stil | Serie



PLEZIER

Favoriete Netflix- of 
televisieserie

Netflixen is populair onder 
jongeren en volwassenen. Ook 

andere streamingsdiensten 
worden vaak gebruikt. 

 

 Let deze zomervakantie eens 
heel goed op. Bedenk naar 

aanleiding van jullie vakantie je 
eigen idee voor een serie of film.

 
Maken jullie samen ook een pilot 

aflevering?

Game | Stil | Social



VEILIG

Luister naar een 
podcast  

Er zijn steeds meer podcasts 
voor kinderen. Kijk eens op 

kinderpodcasts.nl en zoek een 
leuke podcast om samen te 

luisteren.
Kunnen jullie ook een podcast 
maken over je vakantie? Een 

soort gesproken 
vakantiedagboek?

 
Tip:

Zoek online naar: Hoe maak je een 
podcast.

Bingo | Detox | Safe



 
 
 
 
 
 

Kijk goed wat er op de kaart staat. 
Maak jij dat vandaag of deze 
week mee? Kruis het aan. De 

eerste met een volle kaart wint!
 

Tip: Leg goed aan elkaar uit wat je bij ieder 
plaatje hebt meegemaakt.

VEILIG

Veilig Online Bingo 

Download de 
bingokaarten via de  QR- 
code.  Wie heeft als eerste 

zijn kaart vol?
 
 

Podcast | Detox | Safe



VEILIG

Data Detox

Als je dan toch de hele
avond wilt surfen en
gamen, kies dan de

volgende game:
https://game.data-

detox.nl/

 
 
 
 
 
 

Surf samen door de wereld van
cookies, wachtwoorden, phishing

en veiligheid.
 

Tip: Nog meer samen doen?
https://data-detox.nl/ 

de 8-daagse kuur...

Podcast | Bingo | Safe



de makkelijkste
de simpelste

de regels
moeilijke

ezelsbruggetjes
tips aan elkaar, bijv. waar 

bewaar jij ze?

Verzin een lijst met zomerse 
wachtwoorden:

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 
                 Kun jij raden welke de anderen verzonnen hebben? 

 

VEILIG

Better safe then sorry 

Podcast | Bingo| Detox


