
Ik open mijn favoriete app en scroll door de tijdlijn. Oeps, toch weer wat langer bezig dan ik eigenlijk 
dacht. Snel aankleden en naar beneden. Tijdens het ontbijt kijk ik naar video’s op mijn telefoon.
Na het ontbijt ga ik snel op de fiets naar school. Tijdens het fietsen probeer ik mijn telefoon echt te 
negeren. Ik heb dat ook met mijn ouders duidelijk afgesproken: geen telefoon tijdens het fietsen. Dat 
kost me soms wel moeite, hoor! Als ik de piepjes hoor van de inkomende meldingen, zou ik het liefst 
direct mijn telefoon pakken.
Op school gebruik ik mijn telefoon zo min mogelijk. In de klas moeten we hem toch inleveren.
Na schooltijd maak ik een nieuwe video om te delen. Deze video edit ik zelf en deel deze op mijn 
account. 
Daarna begin ik maar aan mijn huiswerk. Lekker muziekje erbij, dan kan ik me beter concentreren. 
Als mijn huiswerk af is, ga ik lekker even gamen. Samen met mijn vriendinnen spelen we dan 
hetzelfde spel. Terwijl we spelen, kletsen we samen via een andere app waarin we een groepschat 
hebben gemaakt. Zo zijn we toch lekker samen aan het spelen, terwijl we niet echt bij elkaar zijn.
‘s Avonds is het tijd voor mijn favoriete serie. Inmiddels heb ik alle afleveringen wel gezien, maar ik 
ben gewoon weer bij aflevering 1 opnieuw begonnen.
Terwijl ik mijn serie kijk, app ik met mijn vrienden en bekijk foto’s en video’s in mijn favoriete app. Zo 
mis ik tenminste niets.
Voor ik ga slapen maak ik nog een rondje door alle social media, kijk nog een paar video’s op 
YouTube en stuur nog wat berichtjes naar vrienden.
De wekker staat automatisch op de juiste tijd ingesteld, ik doe mijn licht uit en ga lekker slapen.
Nu ik er zo eens over nadenk, besteed ik wel heel veel tijd online. Zouden anderen dat ook doen?

Groetjes,
Melle.

Omschrijf de volgende woorden in jouw eigen woorden.
Scroll: 

Negeren:

Edit: 

Groepschat: 
.
Online: 

Jouw online wereld
Melle’s Media:
Hoi, ik ben Melle. Vanmorgen werd ik wakker door het geluid van mijn 
wekker. Ik gebruik altijd de wekker op mijn telefoon, dat is handig. Wanneer 
ik wakker ben en de wekker heb afgezet, bekijk ik gelijk even de meldingen 
die ik binnen heb gekregen. 
Het valt mee vandaag. Maar 14 appjes en 28 andere meldingen. Snel lees ik 
alle appjes en geef antwoord.



Jouw online wereld
Opdracht:
Teken jouw online wereldkaart. Plaats al jouw favoriete apps, websites en
games op een zelf getekende wereldkaart. Door verschil aan te geven in
grootte laat je zien welke app, game of website jouw favoriet is. Jouw favoriet
wordt dus de grootste stad of het grootste land van jouw wereld.
Je mag deze wereldkaart teken met behulp van een online tool, zoals Canva
of tekenen op een A3 papier. 

Tip:
Maak eerst een lijst met al je 

favorieten. Dit zorgt ervoor dat 
je niets vergeet...


