
Voor wie: Groep 5 t/m 8
Duur: 2 onderdelen van +/- 15 min + introductie en 
afsluiting
Benodigdheden: digibord, PowerPoint, aflevering 
BiebBoys, Online-rules poster, Werkbladen en schrijf-
gere.
Voorbereiding: Print vooraf de Poster en de Werk-
bladen uit. Bekijk het Like&Cancel Spel.

De BiebBoys plaatsen een foto op Instagram. Joran wordt 
helemaal gelukkig van alle likes die ze krijgen. Maar als ie-
mand een rotbericht onder de foto plaatst weet Joran niet 
hoe hij moet reageren. De duimpjes Like en Cancel laten 
Joran zien wat een online reactie te weeg kan brengen. Zal 
Joran de juiste keuze maken? 
 
In deze les staat het stimuleren van sociaal gedrag online 
centraal. De leerlingen gaan vanuit een spel met elkaar in 
gesprek over hoe je online met elkaar omgaat. Daarnaast 
gaan de leerlingen bedenken wat er kan gebeuren als je op 
een Like of Cancel manier reageert op een online situatie. 
Vandaaruit maken ze samen met de hele klas een poster 
met hun eigen online leefregels.
Deze les van de BiebBoys in de klas sluit aan bij het thema 
van de week van de mediawijsheid: Like en Cancel. 
 
Lesverdeling:
De les is gemakkelijk in twee delen van ongeveer 30 min. 
uit te voeren. De kern bestaat uit twee delen van ieder 
ongeveer 15 min. Je start dan met de introductie en het 
eerste deel van de kern. Later pak je dan deel 2 op en de 
afsluiting.  
 
Introductie 15 min.
Je introduceert de les door de aflevering van de Bieb-
Boys te bekijken.   
Stel de volgende vragen:  
• Waar ging de aflevering over?  
• Wat is cancelen? Hbe je dat zien gebeuren of heb je dat 
zelf gedaan? 
• Voel je je veilig online? Waarom? 
 
Vertel de lln. dat we vandaag aan de slag gaan met je 
gedrag online. Hoe ga je met elkaar om online?

Kern (differentieer naar niveau)
Deel 1
Leg het Like&Cancel spel aan de hand van de PowerPoint 
uit. Het spel bestaat uit een rad vol met stellingen. Kies 
elke ronde een lln uit die aan het rad mag draaien en laat 
hem/haar de stelling voorlezen. Vervolgens kiezen de 
leerlingen Like(Eens) of Cancel(Oneens) door hun duim 
omhoog om hun duim omlaag op te steken. Bespreek kort 
de stellingen en de antwoorden van de leerlingen. Bege-
leid het gesprek en laat verschillende meningen horen en 
laat ze op elkaar reageren. Het rad heeft 12 verschillende 
stelling, schat zelf in hoeveel stellingen je met je klas 
doet.  
 
Deel 2 
Aan de hand van de ppt. ga je verder met deel 2 van de 
les. In dit deel laat je 6 verschillende situaties zien. Be-
spreek de situaties klassikaal. Welke regels kan je beden-
ken aan de hand van deze situaties? Wat like je en wat 
cancel je? 
Vertel de lln. dat we een poster gaan maken met onli-
ne-rules. Deze poster gaan de lln samen opstellen en on-
dertekenen. De poster met regels over het online gedrag 

LIKE & CANCEL!

van de klas komt ergens in de klas te hangen om elkaar 
te helpen herinneren aan de manier waarop de klas met 
elkaar om wilt gaan online. 
Verdeel de klas in groepjes van maximaal 4 lln. Geef ieder 
groepje een werkblad waarop zij gaan schrijven wat hun 
regel is voor op de poster en geef ieder groepje 1 van de 
situaties.   
Verzamel alle antwoorden en bespreek ze klassikaal.  
Welke regels schrijven we op de poster? Help waar nodig 
de lln bij het beschrijven van de regel. 
Schrijf vervolgens de regels op de poster en laat de poster 
de klas rond gaan. Laat alle leerlingen de poster onderte-
kenen op de aangegeven plek. 

Afsluiting 15 min. (Nabespreken)  
Hang de poster op een zichtbare plek op in het klaslokaal.
Bespreek de les klassikaal na met behulp van de 
volgende vragen:
• Wat vond je van de les?
• Wat heb je geleerd?
• Hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat we ons aan 
de online-rules houden?  
 
Wijs de lln. op de thuisopdracht! Deze Thuisopdracht be-
staat uit een podcast aflevering van de BiebBoys waarin 
de lln thuis met hun ouders stellingen krijgen over hun 
online gedrag.  

Leerdoelen
•  De lln. hebben aan het einde van de les online leef-
regels met elkaar opgesteld en ondertekend. 
•  De lln. leren met elkaar in gesprek te gaan over 
online situaties en hun gedrag.
•  De lln. leren in groepjes online leefregels op te stel-
len.  

Deze les sluit aan bij kerndoelen: 
2, 3, 35 en 37

Wij zijn te vinden op Instagram en TikTok:
@debiebboys.

https://wheelofnames.com/w6w-4y2
https://wheelofnames.com/w6w-4y2


De BiebBoys voor thuis!

De BiebBoys hebben een heuse podcast opgenomen! 
Luister hem samen met je ouders en doe mee met de like 
en cancel challenge. Wat liked je moeder? en wat canceld 
je vader? Zijn jullie het met elkaar eens of cancelen jullie 
elkaar?  
 
Scan de QR code en ga de challenge aan!  

De BiebBoys is een initiatief van de Bibliotheek Gelderland Zuid. 
De  BiebBoys wordt mede mogelijk gemaakt door: 
De Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen en Rijnbrink.    

VERVOLG


