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BELANGRIJKE
WOORDEN OP EEN RIJ
Ben jij bekend met de woorden uit dit ABC? Of kan je woorden
toevoegen? Praat erover met je begeleider en huisgenoten.
Zo leren jullie samen over mediawijsheid!

Bingewatchen

Apps

Programma’s voor op je
telefoon of tablet. Zoals

Instagram of WhatsApp.

Een lange tijd achter
elkaar aﬂeveringen

van een serie kijken op
bijvoorbeeld Netﬂix.

gebruikers op bijvoorbeeld
Instagram of Facebook.

Gifje

Een bewegend plaatje zonder

Iemand die op het internet
nepproﬁelen aanmaakt en

doet alsof hij of zij iemand
anders is.

Facebook

DM: Direct Message
Een privébericht tussen

Catfish

Emoticons

Een social media
kanaal om je

De afbeeldingen die je

interesses te delen

kan gebruiken tijdens het

met je sociale

chatten via bijvoorbeeld

netwerk.

Kijkwijzer Online

Meme

Kijkwijzer Online geeft met

Een foto, video of gifje

pictogrammen aan hoe oud

Likes

met een grappige tekst.

je moet zijn om een video op

Liken is aangeven

Memes worden verspreid

YouTube te kijken.

dat je iets leuk vindt

via social media.

op het internet en
social media.

Nickname

Een zelfgekozen bijnaam

Privacy

op het internet.

Op het internet en social

Het spelen van een game via

QR-code

het internet. Zoals FIFA,

Scan een QR-code met de

Call of Duty en Fortnite.

privacy. Let op wat je deelt
én met wie.

Sexting

camera op je telefoon of

tablet. Dan opent direct een

Het sturen van seksueel

Reply

website, video of bestand.

Reageren op een bericht. Of

direct iets zeggen tegen iemand

TikTok

getinte berichten, foto’s

of video’s via je telefoon.

anders op social media.

Een app waarmee je jezelf

kunt ﬁlmen terwijl je danst,

zingt of playbackt. De korte

Vloggen

WhatsApp

Bij vloggen ﬁlmt een

Een app waarmee je

vlogger zichzelf in het

berichten, bestanden,

dagelijks leven. En

Afkorting van Uniform Resource

foto’s en video’s kunt

praat in de camera

Locator. Het adres van een

versturen.

tegen de kijkers.

video’s kan je delen.

WhatsApp of Facebook.

URL

geluid. Je kunt bijvoorbeeld via

media heb je recht op

Online gamen

Instagram

JOMO: Joy of
Missing Out

Hashtag

Een social media

Bewust minder online

kanaal om foto’s en

zijn. Je gaat bijvoorbeeld

XXX

YouTube

Zoom

Een woord of meerdere woorden

ﬁlmpjes te delen met

een dag niet op

Een X is in berichten

Een website waarop

Een programma

met daarvoor een hekje (#). Zo kan

jouw volgers.

Instagram. Of zet je

een kus.

je video’s kunt bekijken

waarmee je kan videobellen.

en publiceren.

Net zoals Teams.

WhatsApp een gifje versturen.

je berichten zoeken op social media.

telefoon een dag uit.

webpagina of bestand op internet.

