Lesvoorbereidingsformulier

FASE 2A

Opdracht:. De kinderen krijgen een verdiepende les omtrent informatie. In deze les staat de betrouwbaarheid van informatie centraal.
Beginsituatie:
Elke dag krijgen de kinderen te maken met informatie. Of ze
komen dingen tegen op bijvoorbeeld televisie maar ze kunnen
ook bewust informatie opzoeken. Informatie die leerlingen
tegenkomen wordt soms blindelings geloofd en lang niet alles
wordt gecontroleerd. Leerlingen zijn vaak goed van
vertrouwen.

Evaluatie coach/LWB’er

Eigen evaluatie:
Wat ging goed:

Wat kan anders:

Doelstelling les :
Aan het einde van deze les kunnen kinderen benoemen
waarom je informatie soms moet controleren en hoe je dat kan
doen. Ook kunnen ze benoemen wat plagiaat betekent.

Persoonlijk leerdoel bij deze activiteit

Persoonlijk leerdoel voor volgende activiteit

Afspraken

Lesvoorbereidingsformulier

Tijd

Lesfase (inleiding/kern/afsluiting) / leerinhoud:
Didactische aanpak
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Terugblik
Er wordt kort gerefereerd aan de introductieles en aangegeven dat dit de 2e les (fase 2) is. De groep die nu op de computers bezig
is zit ook in fase 2 en over circa 25 minuten draaien we en zo komt iedereen bij elke activiteit.
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Oriëntatie
Op het smartboard staan twee foto’s van Obama in Egypte (zie onderaan dit LVF). Wie ziet een verschil? (let op de positie van
Obama t.o.v. Egyptische president). Hoe kan dat? Wat betekent dit (niet alle informatie is dus waar, wees kritisch bij gevonden
informatie….)
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Uitleg
In deze les gaan we het hebben over de betrouwbaarheid van informatie op internet en hoe je kan bepalen of iets betrouwbaar is.
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begeleide oefening
De leraar vraagt nu dat wanneer je op internet (of kranten, tijdschriften) informatie zoekt en vindt, of die informatie dan ook klopt.
Wanneer weet je zeker dat gevonden informatie ook echt klopt? Is het een feit, een mening? Hoe kun je dat controleren? Waarom
zou je het controleren?
We laten nu een filmpje op youtube zien over betrouwbaarheid van info op internet. Leerlingen krijgen ook kijkopdracht om in te
vullen tijdens het kijken: https://www.youtube.com/watch?v=sNnjI50GJIE. Ze mogen samenwerken.
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Het werkblad wordt na het filmpje even kort besproken. Waar moet je dus op letten….?

Leerlingactiviteiten

Leerlingen zitten op
eigen plaats
Kijken en antwoord
geven

Antwoord geven
Filmpje bekijken,
opdracht maken

Antwoord geven

Je wilt ze nu een voorbeeld laten zien van een site en hoe je bepaalde informatie van die site wilt en gaat controleren. Je laat de
site zien: http://www.weblogparijs.nl/bezienswaardigheden-in-parijs/. Vinden de leerlingen de site betrouwbaar overkomen?
Waarom wel/niet? Op de site staat onder andere dat de Sacre Coeur is gebouwd tussen 1876 en 1914. Klopt dat wel? Je wilt dit
controleren. Dat kan natuurlijk door te kijken in een boek, maar ik wil internet gaan gebruiken. Leraar besluit dat je andere bronnen
gaat raadplegen om deze informatie te controleren. Op Google wordt eerst ingetikt ‘wanneer is de sacre coeur gebouwd’ (zonder
aanhalingstekens = 15000 hits…) en daarna "sacre coeur gebouwd" (met aanhalingstekens = 620 hits!).

Kijken naar de filmpjes

Als eerste controle bron gebruik je wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Basilique_du_Sacr%C3%A9-C%C5%93ur_(Parijs). Hier valt
te lezen dat de bouw van 1875 – 1914 was. Controlebron 2: de officiële site http://www.sacre-coeur-montmartre.com/ . Juni 1875
eerste steen gelegd en de officiële inwijding was gepland 17 oktober 1914 (uitgesteld i.v.m. WO I maar dit betekent wel dat de
bouw klaar was…)
Conclusie: bouw tussen 1876 en 1914 redelijk accuraat maar eigenlijk 1875 – 1914.
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Vervolgens vraagt de docent wat de kinderen vinden dat je echt niet kan maken m.b.t. informatie overnemen van andere bronnen.
Dit wordt genoteerd op het smartboard (bijvoorbeeld op een answergarden).

Antwoord geven

Filmpje kijken

Organisatie: wie, wat,
hoe?
Onderwijsleermiddelen
‘- werkbladen liggen klaar
‘- foto’s van Obana op
smartboard
‘- kijkopdrachten liggen
klaar
‘- lege smartboard pagina
staat klaar om input van
leerlingen te noteren
‘- youtube staat klaar met
2 filmpjes
‘- google staat open

DEZE PARAGRAAF IN HET ROOD BETREFT VERDIEPING VOOR VO EN HOEFT NIET BINNEN PO BEHANDELD TE
WORDEN
Aansluitend hierop behandelen we de term plagiaat. Wat verstaan we hieronder, wat is het? Dikke van Dale noemt plagiaat: ‘het
zich toe-eigenen van het geestelijk werk van anderen en het als eigen werk openbaar maken’.
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Een filmpje over plagiaat wordt getoond: https://www.youtube.com/watch?v=kUJXZC7eMLc. Dus eigenlijk is plagiaat het
overnemen van bijvoorbeeld tekst zonder dat je meld wat je bron is.
Kortom, ook wanneer je informatie zoekt voor een werkstuk of een spreekbeurt, moet je eigenlijk wel vermelden waar je de
informatie vandaan hebt gehaald….!
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We hebben het eerder deze les gehad over de betrouwbaarheid van de informatie. Niet alles is te vertrouwen, niet alles is waar,
soms is het geen feit maar een mening. Hierover hebben we een werkblad gemaakt die de leerlingen in tweetallen gaan maken (zie
bijlage). Werkblad bestaat uit 2 delen. Opdracht 1 maken de leerlingen nu als zelfstandige verwerking binnen deze les, opdracht 2
komt als eventuele uitloop wanneer leerlingen in fase 2a, fase 2b of fase 3 snel klaar zijn
Maken van werkblad
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zelfstandige verwerking
in 2-tallen maken van het werkblad. (Tweetallen betreft leerlingen die aan dezelfde tafel zitten, dus je buurman- of vrouw.). Ze
krijgen er 5 minuten voor. Achterzijde kan als uitloop voor PO worden gebruikt en als verdieping voor VO
evaluatie
Aan het eind van fase 2a vraagt de leerkracht wat ze nu hebben geleerd. Was wisten ze niet voorafgaand aan de les maar wel nu,
aan het einde van deze fase? Wie wil er wat over vertellen? En hoe ging het samenwerken? Verliep dat goed? Waarom wel,
waarom niet?

Luisteren en antwoord
geven

