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Ben jij een slimme en beleefde 
e-mailer en chatter?

Hoi, bingelaar van het vierde leerjaar. Vandaag leer je meer over hoe je op 
een slimme en beleefde manier kunt e-mailen en chatten.

Na deze les moet je het volgende kennen en kunnen:Na deze les moet je het volgende kennen en kunnen:

 Ik kan uitleggen wat e-mailen en chatten is.

 Ik herken het verschil tussen gewone e-mails en spam of reclame.

 Ik kan vier belangrijke tips over e-mailen en chatten geven.

 Ik weet hoe ik op een beleefde en respectvolle manier online kan 
communiceren.

  

1  Doe de test: wat weet je al over e-mailen en chatten? Kruis aan.

juist fout

Bij een e-mail kun je geen foto toevoegen.

Een e-mail verstuur je via het internet. Je hebt dan een e-mailadres nodig.

Een e-mailadres bevat altijd een @ (‘apenstaartje’).

Een e-mailadres bevat altijd een voornaam en een familienaam.

E-mail betekent in het Nederlands: elektronische post.

Om je e-mails te kunnen lezen, moet je een wachtwoord ingeven.

Wanneer je chat met een vriend(in), zijn jullie op hetzelfde moment online.

2  Slim e-mailen. Kruis aan of vul in.

 Heb jij een e-mailadres?   Heb jij een e-mailadres?     Ja   Ja     Neen

 Heb je ‘ja’ geantwoord? Vul dan de informatie hieronder aan.

 Mijn e-mailadres is           

 Ik maakte het   Ik maakte het    alleen       alleen         met hulp van          

 Waarvoor gebruiken mensen e-mail? Geef één voorbeeld.

              

              
  

naam:                        klas:
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 Aan wie geef jij je e-mailadres? Kruis aan.

Ja Ik weet het niet zeker Neen

aan de juf of meester

aan een klasgenoot

aan een vakantievriend(in)

aan een website met spelletjes

aan iedereen die het vraagt

aan iemand die ik niet ken op de chat

aan mijn ouders

aan oma of opa

3  Soorten berichten. Is dit een gewone e-mail of niet?

 Je krijgt verschillende berichtjes. Lees ze aandachtig. Kruis aan wat je zou doen. 

Van: winnaars@wedstrijd.be
Onderwerp: Proficiat, je hebt zojuist een tablet gewonnen!

 Ik ken de afzender niet, dus ik open het mailtje niet. Ik verwijder dit bericht meteen.

  Ik klik direct op het onderwerp want ik wil al lang een tablet.

 

Van: Romelu.Lukaku@voetbal.com
Onderwerp: Voeg Romelu toe aan je contacten

Hallo

Mijn naam is Romelu Lukaku. Ik ben een leuke sportieve kerel en ik wil met jou in 
contact komen. Mail je me zo snel mogelijk terug?

Groeten

Romelu

 Ik mail hem niet terug. Ik ken Romelu niet in het echte leven.

 Romelu lijkt me een leuke persoon. Die wil ik wel beter leren kennen.

 

Van: een klasgenoot
Onderwerp: Uitnodiging verjaardagsfeestje

 
 Ik antwoord niet.

 Ik ken mijn klasgenoot dus ik stuur een berichtje terug om te laten weten dat ik wel of niet 
kan komen.
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Aan: wout@school.net
Onderwerp: Microsoft deelt geld uit

Beste, Bill Gates verdeelt zijn fortuin. Als jij deze e-mail doorstuurt, krijg je 1 350 euro. 
Je bericht wordt nagekeken door een advocaat. De volgende personen ontvingen 
al een grote som geld: meester Peter, juf Sofie, de wrappers van Ketnet en Frank 
Deboosere. Stuur snel je rekeningnummer of dat van je ouders door. Wij storten het 
geld dan zo vlug mogelijk.

 Als het nagekeken is door een advocaat, zal het wel echt zijn. Ik wil wel een stukje van het 
fortuin van Bill Gates. Ik stuur vlug een antwoord.

 Dit lijkt interessant! Ik stuur het door naar al mijn vrienden.

 Een persoon die zomaar geld weggeeft, dat klinkt een beetje gek. Ik verwijder dit bericht en 
stuur het zeker niet door.

 Ik haal snel papa’s bankkaart. Hij zal blij zijn met het geld en me vast belonen met een 
cadeautje.

 Coole kerel wil met je chatten

 Het lijkt me wel leuk om met een coole kerel te chatten. Ik begin dadelijk een gesprek.

 Ik chat niet met mensen die ik niet ken.

4  Vier belangrijke tips! 

 Vul in. Kies uit: chat - e-mails - internet - spam.

1) Ik geef mijn e-mailadres, adres en telefoonnummer nooit zomaar door

 op het                                             .

2) Reclame of                                             open ik nooit. In de prullenmand ermee!

3) Ik open geen                                             van mensen die ik niet ken.

4) Ik mail of                                             enkel met mensen die ik ook in het echte leven ken.
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5  Respectvol en beleefd communiceren op het internet.

 Op het internet wordt er niet altijd beleefd gereageerd. Sommige reacties zijn beledigend, 
kwetsend of heel negatief. Dat is niet leuk! 

 Denk na voor je iets op het internet zet! Schrijf nooit iets wat je zelf ook niet leuk zou 
vinden. 

 Wat vind jij ervan? Kleur de beleefde en respectvolle spreekballonnen groen. 
Kleur de onbeleefde of beledigende spreekballonnen rood.

Als ik je morgen na 
school tegenkom op 

straat, dan zal je eens 
wat zien! Krijg maar al 

schrik!

Dat is echt 
een megalelijke foto 

zeg!

Hey Ruben, 
cool fi lmpje heb jij 

gepost. Tof!

Lucas Noor Ayoub

Yooooooo juf, 
ik had geen zin om 
huiswerk te maken 
vandaag. Byekes!

Oh wat een leuke 
vakantiefoto! Ik wou 

dat ik mee was.
Stomme trien, 

jij kunt ook niets!

Alexander Rayan Sarah
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