25 manieren om aan leerlingen te vragen: Hoe was het
vandaag op internet?
Hoe was het op school? Die vraag stellen de meeste ouders aan de eettafel aan hun
kinderen. Daar moet een vraag bij: hoe was het op internet? Grote kans alleen dat je kind
je verwonderd aankijkt. Wat bedoel je precies? Onderstaande hulpvragen helpen ouders
maar ook leraren om met 10- tot 16-jarigen te praten over wat ze op internet meemaken.
1. Had iemand nog iets leuks te
vertellen op WhatsApp/Snapchat/
Instagram? Of had je nog leuke
berichten/reacties van je klas?
2. Wat is het grappigste dat je op
WhatsApp hebt gelezen?
3. Wat was de grappigste foto op
Instagram? (of de stomste)
4. Wie zou ik moeten volgen op
Instagram, heb je nog tips?
5. Wie is de grappigste persoon op
internet? Waarom is hij/zij zo
grappig?
6. Wat was vandaag (of deze week) het
leukste YouTube-filmpje dat je hebt
gezien?
7. Heb je nog records gebroken in een
game / app?
8. Wat is het gekste woord dat je
vandaag op internet bent
tegengekomen?
9. Wat was je grootste blunder op
internet?
10. Wat was je laatste zoekopdracht op
internet?
11. Welke brandende vraag heb je? Laten
we die de Vraag van de Dag noemen.
Samen zoeken we het antwoord op
internet.
12. Wie stuurde je vandaag als eerste
een app, en hoe laat?
13. Kun je me een ding noemen dat je
vandaag op internet hebt geleerd?
14. Welk game-karakter zou je wel een
dagje naast je willen hebben zitten in
de klas?
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15. Welke YouTube-ster zou je wel een
dagje als gastdocent willen? Wat zou je
van hem of haar willen leren?
16. Als jij morgen leraar zou zijn, wat zou je
de klas leren over internet?
17. Als je een bucket list zou mogen van
maken van bijzondere dingen die je nog
wilt doen op internet, hoe ziet jouw top
3 er dan uit?
18. Als je alles kon doen wat je maar wilde,
je was heel rijk bijvoorbeeld en je kon
alles kopen, wat zou je dan op internet
doen?
19. Stel: je mocht elke wereld kiezen om in
te stappen met een virtual reality-bril.
Zou die wereld in het verleden, heden
of in de toekomst zijn?
20. Wat is de mooiste plek in Minecraft?
Waarom?
21. Wat ben je aan het maken in Minecraft,
en hoe kwam je op het idee?
22. Heb je nog iemand geholpen op
internet (met huiswerk of in een game,
bijvoorbeeld)? Heeft iemand jou
geholpen op internet en zo ja,
waarmee?
23. Wat is het aardigste dat iemand voor
jou kan doen online?
24. Wat zijn de drie belangrijkste apps op je
smartphone (of tablet)? Was dat vorige
maand ook je top 3?
25. Het nieuws van de dag al gezien
(bijvoorbeeld over de verdwijning van
een meisje, dat via internet met iemand
had afgesproken)? Hoe zie jij op sociale
media wanneer iemand betrouwbaar
is?

