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Titel: www.wat.?
Media: boek
Auteur: Jane Baer-Krause, Kristine Kretschmer; vertaald door Joukje Akveld
Illustraties: fotograaf Jan von Holleben
Uitgeverij: De Vier Windstreken
Het boek op de website van uitgeverij
Leeftijd: 8+
Prijs: €17,95
Sterren: 4

Beschrijving
www.wat? is een fotoboek over internet voor kinderen en
is van Duitse makelij. Het telt 161 pagina’s en kent vijf
inhoudelijke hoofdstukken: ‘Wereldwijd verbonden’,
‘Onzichtbaar, maar geniaal’, ‘De grootste plek om elkaar
te ontmoeten’, ‘In de machinekamer’ en ‘Alles online?’
Elk hoofdstuk bevat een stuk of 20 vragen die gemiddeld
in één pagina worden beantwoord, ondersteund door
veel paginagrote foto’s.

Oordeel
De kleurrijke foto’s zijn een feestje om te zien. Internet
wordt hiermee niet met virtueel, maar uitsluitend met
concreet materiaal in beeld gebracht. Dat draagt bij aan
een goed humeur tijdens het doorbladeren. De tekst doet soms wat gedateerd aan. Door
bijvoorbeeld termen als computer, e-mail, forum en sms. Internet wordt meer uitgelegd vanuit een
computer, dan vanuit een mobiel apparaat, terwijl kinderen nu vaak voor het eerst kennismaken met
internet via smartphones en tablets. Maar sociale media en dus termen als Facebook, WhatsApp en
Snapchat komen wel aan de orde. De vragen zelf zijn ijzersterk neergezet doordat ze gesteld zijn
vanuit kinderen. ´Spreken computers verschillende talen?´, ‘Hoe komen de spelletjes op mijn
computer?’, ‘Is Facebook nou goed of slecht?’, ‘Zijn er boeven op internet?’. Mediawijsheid vormt als
thema een rode draad. Dat zie je aan de antwoorden waarin vaak do’s en don’ts zijn verweven.
Door het vele beeldmateriaal en de korte teksten is het boek goed het bruikbaar voor op de groep. Je
kan het alleen of samen even doorbladeren, weetjes uitwisselen of na het lezen gesprekken voeren
over de voorbij gekomen onderwerpen. Met dit boek kan je op een laagdrempelige en lichtvoetige
manier aandacht besteden aan mediawijsheid.

Tips voor op de groep
•

Sla het boek open en stel de vraag die op de pagina verschijnt aan een groep BSO-kinderen.
Check of ze de termen kennen die aan bod komen. Wat weten ze er al over en welke
ervaring hebben ze ermee? Een boeiend gesprek over internet is gegarandeerd.

•

Sla het boek open, bedek de tekst en bespreek de foto die te zien is. Wat zien ze? Wat zal
het betekenen? Verzin een vraag die erbij past.

