Mediabegrip week 16-17 De week van de teek

Voor de leerkracht.
Achtergrondinformatie.
De lente is begonnen, de dagen lengen en de zon voelt al lekker warm. Heerlijk!
Maar pas op! Het betekent ook dat we extra alert moeten zijn op ‘beestjes’ en dan
met name de teek:
De landelijke ‘Week van de Teek’ werd dit jaar gehouden van 3 t/m 10 april 2017.
Of je nu beroepsmatig in het groen komt of als recreant van de natuur geniet, je
doet er goed aan om aandacht te besteden aan teken, tekenbeten en aan de
mogelijke gevolgen hiervan.

In de klas.
Doel: Leerlingen bekijken en beoordelen verschillende informatieve websites, zij leren
waarom de gegeven informatie niet altijd de juiste is. De leerlingen staan stil bij hun
eigen internetgebruik en worden geadviseerd niet alles te geloven wat op internet
staat.
Dit sluit aan bij mediawijsheidcompetenties: B1, G2 en S1

Open de bijbehorende PowerPoint waarin deze les voor je klaarstaat.
Dia 1: Titeldia
Dia 2: Tekenbeet. Vraag 1: Wie heeft er wel eens een tekenbeet gehad? De
landelijke ‘Week van de Teek’ werd dit jaar gehouden van 3 t/m 10 april 2017. Of je
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nu beroepsmatig in het groen komt of als recreant van de natuur geniet,
je doet er goed aan om aandacht te besteden aan teken, tekenbeten
en aan de mogelijke gevolgen hiervan. Vraag 2: Wie weet wat er zo gevaarlijk is aan
een tekenbeet? Klik hier voor het antwoord (de link verwijst naar een webpagina
van het rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, met informatie over de ziekte
van Lyme).
Dia 3: De volgende informatie staat op internet: Een verpleegster ontdekte een
veilige, gemakkelijke manier om teken te verwijderen, waardoor ze automatisch
terugtrekken: “Breng een klodder vloeibare zeep aan op een prop watten. Bedek
de teek met de zeep doordrenkte prop watten en dep het een paar seconden (1520), de teek zal zich spontaan losmaken en zichzelf vasthouden aan de watten
wanneer u de prop weg neemt.” Vraag 3: Wat denk jij, klopt deze informatie? Klik
hier voor het antwoord (de link laat een webpagina zien van de hoaxwijzer, met
informatie over deze verspreide fabel).
Dia 4: Wikipedia. Vraag 4: Wie gebruikt er wel eens de website Wikipedia? Vraag 5: Is
Wikipedia altijd betrouwbaar? Klik hier voor het antwoord (de link laat een
webpagina zien van AD.nl met een artikel uit 2015, waarin wordt uitgelegd hoe er
wordt gestreden tegen zogenaamde ‘wikiboefjes’. Dit zijn met name jongeren die uit
baldadigheid Wikipedia pagina’s aanpassen met onjuiste informatie. De keerzijde
van het onbeperkt kunnen bewerken van een webpagina. “Iedere dag worden
minimaal 2000 wijzigingen gedaan. Dat is een mix van waardevolle toevoegingen
en kattenkwaad. Tijdens schooluren is soms iedere bewerking vandalisme.”
Dia 5: toont een webpagina van Wikipedia met aanwijzingen hoe deze simpel en
door iedereen kan worden bewerkt.
Dia 6: Check de info. Iedereen kan informatie op het internet of Wikipedia zetten.
Check dus altijd je gevonden informatie. Zoek jij altijd twee of meer websites op over
hetzelfde onderwerp? Weet jij altijd wie de auteur van de website is? Laat jij je niet
afleiden door reclames op de website? Vraag 6: Check jij bovenstaande altijd? Ja?
Echt waar? Klik dan hier… (deze link toont een YouTube filmpje met een reclame uit
2011 ‘ff checken’).
Dia 7: Check, dubbel check. “Sorry hoor, ik wou het gewoon even checken” Nooit
meer vergeten dus, want het kan zelfs ten koste gaan van je gezondheid! (naar
aanleiding van het You Tube fimpje). Geloof niet alles wat op internet staat!
Gebruikte bronnen: weekvandeteek.nl
Zie voor overige bronnen in de voetnoot van de PowerPointpresentatie.
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