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Snel nog even
boodschappen doen voor 
de barbecue vanmiddag! 
Katrien komt ook, dus ik

wil er iets speciaals
van maken!

H2014-523

Vergis ik me,
of word ik uit-

gelachen?

Het l§kt snotverpatje
wel of heel Duckdstad 
een lachstuip heeft!

Oom Donald! 
Heeft u al op 

SNOETBOEK 
gekeken?

Hoe zou dat
moeten als ik
m§n handen

vol heb?

32

Ook in Duckstad is iedereen actief op social media. Kwik, Kwek en Kwak zijn 
dol op Instagrap, ik deel dagelijks vrolijke selfi es op mijn Snoetboek-pagina en 
zelfs oma Duck kwaakt op Kwetter. Vaak is dat hartstikke leuk en gezellig, maar 
zo nu dan vliegt iemand uit de bocht. Als ik eerlijk ben, gebeurt mij dat ook op 
bladzijde 3 en verder. Het begint als een onschuldig “grapje”, maar het loopt 
enorm uit de hand. Echt, dat is voor niemand leuk! Maar ook per ongeluk kun je 
vreselijk de mist in gaan, door het plaatsen van een kneuzenkiekje bijvoorbeeld. 
Hoe je dit soort Goofy-momentjes 
kunt voorkomen, lees je op bladzijde 
9. En je krijgt in dit boekje nog 
meer slimme tips om veilig 
met social media om te gaan. 

Grutjes en groetjes,
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vreselijk de mist in gaan, door het plaatsen van een kneuzenkiekje bijvoorbeeld. 
Hoe je dit soort Goofy-momentjes 
kunt voorkomen, lees je op bladzijde 
9. En je krijgt in dit boekje nog 
meer slimme tips om veilig 
met social media om te gaan. 

Grutjes en groetjes,Grutjes en groetjes,

Alle linkjes uit dit boekje 

vind je op 

Donaldduck.nl/veiliginternet

13:13

Wwwelkom



Ik hack z§n
Snoetboek-account! En 
dan plaats ik iets waar 
de honden geen brood 

van lusten!

Dat is z§n 
pagina… lieve 
help! Wat een 
profielfoto!

Met zo’n tronie
moet h§ reclame gaan 
maken voor insecten-

verdelger!

Ik ken z§n e-mailadres, dus
ik hoef alleen z§n wachtwoord 
te ontrafelen! Zo ingewikkeld 
kan dat niet z§n, die simpele

ziel kennende…

Donaldiseen0…

…Stommebuur1…

…burenruzie… 
HEBBES!

Geen
hoofdletters, 
leestekens of 

c§fers… Nou, die 
onvoorzichtig-
heid zal hem 

bezuren!

       Zal ik al z§n
vrienden beledigen? 
Nee, dat heeft geen 
zin! H§ heeft alleen
z§n maten van
de kegelclub
     en een
achterneef in
Pummeldorp…

Dat is het! H§ heeft
VRIENDEN nodig! Ik plaats 
een UITNODIGING op z§n 

Snoetboek-pagina!

4 5

K§k dan
maar op onze 

telefoon… 

Bolderbast heeft me voor 
gek gezet op z§n Snoet-

boek-pagina!

Waar zit je? Ik zal je 
leren m§ belachel§k

te maken! 

Daar zit die
zuurbuur! K§k

'm lol hebben met 
z§n stomme
telefoontje!

Nee… 
wacht!

Wat Bolderbast 
kan, kan ik ook! 

En BETER!

4 5
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Hallo, jongens! Dat 
ruikt al heerl§k! Maar 

wat is er b§ Bolderbast 
aan de hand?

Z§n tuin 
stroomt vol 
bezoekers!

Ze z§n
uitgenodigd 
door oom 
Donald!

                Heeft die
sufferd ook eens een 

gezellige dag! 

Dat valt nog
te bezien, oom 

Donald!
Wat had

u precies voor 
uitnodiging
geplaatst?

Een BARBECUE! 
Hoezo?

Oh, zomaar… Bolderbast zou 
behalve een sterker 
wachtwoord ook een 

FIREWALL moeten 
hebben!

Nou, h§
heeft in elk geval 
een prima ROOK-

GORDIJN!

6 7

Ik nodig heel 
Duckstad uit in 
z§n tuin… zo!

    In plaats van gegrilde 
      spiesjes krijgt hij dan 
             gebakken peren! 

Wat bent
u aan het
doen, oom 
Donald?

Ik heb de Snoetboek-pagina 
van Bolderbast gehackt! Dat 

is m§n wraak op die snert-
streek van ’m!

Bent u gek 
geworden?

Ruzies
moet je NOOIT 
uitvechten op 

internet!

Daar komt 
narigheid 

van!

Zeg, voor wie z§n jullie 
eigenl§k, verraders? 
Ga buiten de tafel 
dekken en zet de 
barbecue klaar!

Ja…

…oom…

…Donald!  

 Dan moet
h§ het zelf  
 maar
weten!

Knap stom ook 
van Bolderbast 
om zo’n zwak 

wachtwoord te 
gebruiken!

Die twee
zouden
eigenl§k
niet op

internet
mogen!

6 7



Online Goofy-
momentjes
Oom Dagobert, Katrien en meester Warbol 
hadden deze foto’s beter niet op internet kunnen 
plaatsen. Waarom niet? Kijk maar eens goed!

 
 Katrien Duck

Ik heb deze schoenen voor € 80 
gekocht bij Het Wespennest, maar ze 
staan nog steeds ongedragen in mijn 
kast! Interesse? Bieden vanaf € 40!

 AndyWarbol

AndyWarbol Ik hoop dat 
mijn leerlingen klaar zijn 
voor een toets 
#geschiedenis! 

KwikKwekenKwak Nu 
wel! HIHI!

LizJuulBabs WOEHOE! 
Bedankt, meester Warbol!

 
 Dagobert Duck
 @DagobertDuckNL

Groetjes vanuit Poenistan! 
Zojuist drie oliebronnen 
gekocht, dus ik ga mezelf 
trakteren op een half 
bolletje ijs! #zakenreis 

De schoenen staan nog steeds ongedragen in 
de kast. Met prijssticker en al! Hier trappen 
de volgers van Katrien natuurlijk niet in…

Zet nooit op 
internet dat je 
niet thuis bent. 
Ongure types als 
Zwarte Magica 
en de Zware 
Jongens kunnen 
ook meelezen! 

Jij snapt vast 
wel waarom de 
HELE klas van 
meester Warbol 
een tien haalde! 
;-) Tip: plaats je 
een foto online, 
controleer dan 
eerst wat er 
allemaal op de 
achtergrond te 
zien is. 

Goed om te 
weten, Dagobertje! 

Ik vlieg wel even naar 
je geldpakhuis om de 

plantjes water te 
geven! GNA! GNA!

De schoenen staan nog steeds ongedragen in 

weten, Dagobertje! 
Ik vlieg wel even naar 
je geldpakhuis om de 

plantjes water te 
geven! GNA! GNA!

 
 Dagobert Duck
 @DagobertDuckNL

Groetjes vanuit Poenistan! 
Zojuist drie oliebronnen 
gekocht, dus ik ga mezelf 
trakteren op een half 
bolletje ijs! #zakenreis 
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Bezige bij

8

ADVERTENTIE

De bij van MyBee zoekt de beste kindersites voor je op. Kun jij hem 
langs de goede sites naar de bijenkorf leiden?

Zoem je mee?
MyBee is een kinderzoekmachine met leuke, spannende en leerzame 
sites. De mensen van MyBee en ouders zelf zijn voortdurend op zoek 

naar goede sites. Kijk voor de nieuwste versie van de browser op 
Mybee.nl of download de app.

De bij van MyBee zoekt de beste kindersites voor je op. Kun jij hem 
langs de goede sites naar de bijenkorf leiden?
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Damesclub KweksApp
Clara, Katrien, Klaartje, Minnie

< Kweks

H2014-509

Meiden, ik kom eraan.
Ik heb een heerlijke

salade gemaakt.

Minnie Mouse
Oké, tot zo :)

Meid, je salade is 
weer heerl§k!

Lekker
hoor, met die 

peentjes!

Wat is er, 
kind? Heb 

je geen 
trek?

Klaartje Kip
Huh, salade? Was
dat de afspraak?

Clarabella Koe
Eh...

Klaartje Kip
Schat van een kind,
hoor, maar in salades
blinkt ze niet uit. 

Clarabella Koe
Nee, dat is wel zo. 

Minnie Mouse
Nou!

Klaartje Kip
Met van die grote
stukken peen. Bwegh!

Minnie Mouse
Soms denk ik wel eens: 
kan dat kind geen uien 
snijden?

Clarabella Koe
Ze huilt denk ik al 
genoeg om die 
verloofde van d'r, hihi.

Clarabella Koe
En dan die dressing!

Klaartje Kip
Als je het ZUUR hebt 
gehad, krijg je het
BITTER nog eens voor
je snavel.

1110

Doe jij aan veilig 
internetten?

Om tijd te besparen (en dus 
langer te kunnen ZzZslapen) 
gebruikt Gijs Gans voor elke 
website hetzelfde wachtwoord. 
Doe jij dat ook?
■ Ja   ■ Nee

EN… VINKEN MAAR!
TEST

Uitleg: 1. Open nooit vreemde links. 2. Gebruik verschillende 
wachtwoorden. 3. Scherm je profi elen af. 4. Op internet is iedereen 

op te sporen. 5. Openbare wifi -netwerken zijn niet veilig. 

Als je overal ‘nee’ 
hebt aangevinkt, 
ben je goed en 
vooral veilig bezig! 

Op je scherm verschijnt een 
pop-up:“Hoera, je bent de 
6.369.548ste bezoeker van 
deze website! Klik hier en Willie 
Wortel stuurt je een gratis tablet 
toe! Heus!” Klik jij op de link?
■ Ja   ■ Nee

1

2

Je bent net zo gastvrij als 
oma Duck en daarom heb je 
geen enkel profi el afgeschermd. 
Iedereen mag jouw berichten 
lezen en je foto’s bekijken.
■ Ja   ■ Nee

3

Oom Dagobert plaatst van alles op 
internet: van reclames tot kibbelpartijen 
met Govert Goudglans… “Als ik mijn 
naam er niet onder zet, komt niemand 
er ooit achter dat ik het ben! HA!” Heeft 
oom Dagobert gelijk?
■ Ja   ■ Nee

4
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Surfen via een openbaar wifi -
netwerk (= gratis internet) is 
helemaal veilig. Schurken als de 
Zware Jongens kunnen via dit 
netwerk nooit toegang krijgen 
tot jouw apparaat. 
■ Ja   ■ Nee

5

Weetje
Op 10 februari 2015 is het Safe Internet Day (Internationale Dag van Veilig Internet).
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Hoi! Lekker babbelen op sociale 
media als Instagram en Twitter 

is vaak hartstikke gezellig, maar 
toch kun je af en toe een Goofy-

momentje hebben. Om online geen 
gedoe te krijgen, heb ik wat tips 

bedacht. En het staat je natuurlijk 
vrij deze wijze les te DELEN!

      HOU HET GEZELLIG
Op sociale media ontstaan soms discussies. Een verschil van 
mening is prima, maar probeer toch respect te hebben voor 
iemand met een belachelijk stom eh… ánder standpunt. Beledig 
sowieso niemand, want wat je zegt ben je zelf. Oh ja, als iemand 
toch onaardig of gemeen doet, reageer dan gewoon niet. 

4

S     CI@LE MEDIA
        

DEEL NIET TE VEEL 
Zeg online nóóit waar je woont. Ook je bankgegevens en je 
telefoonnummer moet je niet openbaar maken. Ongure types als 
de Zware Jongens kunnen daar namelijk vervelende dingen mee 
doen. Ik wil jullie dan ook vragen om echt tegen NIEMAND te 
zeggen dat mijn pincode 1234 is. Alvast bedankt! 

3

        

      DENK AAN DE ANDER
Je weet nu dat je voorzichtig moet zijn met dingen delen op 
sociale media. Maar wees óók voorzichtig als het om je vrienden 
gaat. Zo had Mickey eens een foto op Facebook geplaatst van 
ons kerstdiner. Ik zat toevallig helemaal onder de vlekken, omdat 
ik had geknoeid. Ik heb Mickey gevraagd die foto te verwijderen, 
anders denkt iedereen straks dat ik onhandig ben!

5

EET GEEN SOEP MET EEN VORK 
Dit heeft eigenlijk niets met het onderwerp te maken, maar het leek 
me toch een slimme tip!

6

GOOFY GEEFT LES OVER…
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Hoi! Lekker babbelen op sociale 
media als Instagram en Twitter 

is vaak hartstikke gezellig, maar 
toch kun je af en toe een Goofy-

momentje hebben. Om online geen 
gedoe te krijgen, heb ik wat tips 

bedacht. En het staat je natuurlijk 
vrij deze wijze les te DELEN!

Hoi! Lekker babbelen op sociale 
media als Instagram en Twitter 

is vaak hartstikke gezellig, maar is vaak hartstikke gezellig, maar 
toch kun je af en toe een Goofy-toch kun je af en toe een Goofy-

momentje hebben. Om online geen momentje hebben. Om online geen 
gedoe te krijgen, heb ik wat tips 

bedacht. En het staat je natuurlijk 
vrij deze wijze les te 

        
DENK GOED NA VOOR JE IETS DEELT

Internet heeft een geheugen als een olifant. Denk altijd goed na voor 
je iets zegt of een foto plaatst. Want als iets eenmaal online staat, 
krijg je het er vaak nooit meer af. Zeker als het weer gedeeld is door 
anderen. Zo biechtte Donald tien jaar geleden op dat hij nog met een 
teddybeer slaapt. Echt, die foto wordt nu nog steeds geretweet!

1

      POST GEEN DINGEN ALS JE BOOS BENT
Deze tip heeft een beetje te maken met tip 1. Als je boos bent, kun 
je beter eerst tot tien tellen. Of als je dat te moeilijk vindt, tot vijf. 
Hoe dan ook, als je ergens kwaad over bent, kun je beter geen 
berichten plaatsen. De kans op een nóg bozere reactie is namelijk 
groot. Denk maar aan die ene uitdrukking. Eh… wie storm zaait, 
krijgt tegenwind. Niet leuk. :-(

2

GOOFY GEEFT LES OVER…
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Luister goed, sjeik! Dat 
is m§n laatste bod op 

uw olievelden!

16 triljoen,
800 duizend euro
en 20 cent heb ik

u gezegd, meneer 
Duck!

Wilt u me bankroet 
hebben? 16 biljoen, 
800 duizend euro en 

GEEN CENT meer!

19 cent, krent! 
Anders verkoop

ik aan uw
concurrent!

Dan kan ik m§n 
faillissement wel 
aanvragen! En

1 CENT!

akkoord!

Ziezo! Heb ik toch mooi weer 
v§ftien cent bespaard b§ de sjeik 

van Kebabistan! Ook als r§kste 
eend ter wereld moet je op de 

kleintjes letten!

Een paar 
weken later…

Uw telefoonrekening, 
meneer Duck! Helaas is h§ 

deze maand wat hoog 
uitgevallen door uw lange 

telefoongesprek naar 
Kebabistan!

17 cent!

2 cent!
16 cent!

3 cent!

15 cent!
4 cent!

14 cent!

5 cent!

15

Vraag voor je een foto, filmpje of bericht 
over een ander online zet toestemming aan 
die persoon en bedenk voor je iets deelt of 
liket hoe jij het zou vinden als dit over jou 
ging. Niet leuk? Niet delen of liken!

2

3

4

5

Wil je in jouw klas les over 
veilig internetten?
Bespreek het dan met 

je juf of meester. 
Op www.upc.nl/
mediawijsheid 
vind je meer 
informatie over 
SAMEN ONLINE 
– SAFE & 

SOCIAL: een 
werkboekje en 

digitale les over 
mediawijsheid. 

veilig internetten?
Bespreek het dan met 

je juf of meester. 
Op www.upc.nl/
mediawijsheid 
vind je meer 
informatie over 
SAMEN ONLINE 
– SAFE & 

SOCIAL: een 
werkboekje en 

digitale les over 
mediawijsheid. 

Kraak de code
Ben je goed in puzzelen? Dan kun je deze 

zinnen vast ontcijferen:

W!€ w€€+ w@+ h!€r $+@@+?

H€+ +0€v0€g€n v@n €€n $p€(!@@[ 

+€k€n k@n j€ h€[p€n b!j h€+ m@k€n 

v@n €€n !ng€w!kk€[d w@(h+w00rd 

d@+ n!€m@nd k@n r@d€n.

Wie weet wat hier staat? Het toevoegen van een speciaal 
teken kan je helpen bij het maken van een ingewikkeld 
wachtwoord dat niemand kan raden.

ADVERTENTIE

Gouden tips
Foto’s delen, kletsen, gamen of filmpjes 
bekijken. Op internet kun je ontzettend 
veel leuke dingen doen, maar trap niet in 
de valkuilen! UPC helpt je hier graag bij en 
heeft vijf gouden tips voor je. 

Gouden tips
Foto’s delen, kletsen, gamen of filmpjes 
bekijken. Op internet kun je ontzettend 
veel leuke dingen doen, maar trap niet in 
de valkuilen! UPC helpt je hier graag bij en 
heeft vijf gouden tips voor je. 

 Deel niet te veel persoonlijke 
informatie op internet. Waarom 
zou iedereen op de hele wereld 
jouw voor- en achternaam, adres en 
telefoonnummer moeten weten? 

Houd je wachtwoord geheim. Je geeft 
je huissleutel toch ook niet aan 
iedereen? 

Besef dat alle informatie die je op 
internet zet, daar voor altijd blijft 
staan en moeilijk te verwijderen is. 
Dus even nadenken voor je allerlei 
selfies en gekke-bekken-foto’s deelt. 

Word alleen vrienden met mensen 
die je ook in het echte leven kent en 
vertrouwt. Zo kun je iemand altijd in 
het echt aanspreken op zijn of haar 
gedrag online. 

1



Jongens, ik heb
een besluit genomen! 
We gaan een wereld- 

reis maken! Pak je 
spullen!

Joepie!
Dat wordt 
spannend!

We 
komen 
eraan!

HJR29176

Later…  Z§n jullie niks 
vergeten, jongens? 

Dan gaan we!

Met onze
Gameducks zul-
len we ons niet 

vervelen!

K§k toch eens, 
wat een prachtige 
zonsondergang!

Nee
hè! Ik ben 

af!

In Frankr§k… 

De Eiffeltoren,
jongens! In 1889

gebouwd ter gelegen-
heid van de wereld-

tentoonstelling!

Hm?

 Ja ja…  

Niet
zo vlug 
lopen!

In Italië…  

De scheve
toren van Pisa! 

Lach eens!
Met

deze high-
score valt
er niks te 
lachen!

17

Met de online typecursus 
DuckTypen beleef je de 
spannendste avonturen 
en surf je straks 
supersnel over het 
internet.

ADVERTENTIE

supersnel over het 
internet.

 

Ducktypen is een product van het merk DuckWise, dat is opgezet in samenwerking met 
de makers van Donald Duck Weekblad, The Walt Disney Company en Sanoma Learning. 

De belangrijkste pijlers van DuckWise zijn educatie en fun.

©
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Speel de gratis proefgame 

op DuckTypen.nl

 als verslaggev
er van 

 de Duckstadkra
nt! <

<
 als verslaggev

er van 
Leer blind typen… 
 als verslaggev

er van 
Leer blind typen… 
 als verslaggev

er van 
Leer blind typen… 
 als verslaggev

er van 
Leer blind typen… Leer blind typen… Leer blind typen… 



 

Wil jij hierover ook aan de slag? Vraag dan of je juf of meester op een van deze websites 
kijkt. Daar vind je onder andere het materiaal om deze leuke poster zelf in te vullen!  

Ga naar Kennisnet.nl of Mijnkindonline.nl en zoek op Whatshappy.

WHATSHAPPY

Yes! Met een hele groep vrienden 
in een chat of op Whatsapp! 
Da’s leuk! Maar om het gezellig te houden, is het handig een paar 
afspraken te maken. Op sommige scholen wordt dat in de klas gedaan.

Vrolijk chatten 
ADVERTENTIE

Kletsen in de klas

 

DE CHATAFSPRAKEN VAN 8a

1
2
3

4

5
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3
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4
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Tussen 21.00 en 7.30 chatten

Schelden & pesten

Dreigen

Zomaar foto’s van 
anderen plaatsen

‘Vieze’ plaatjes of 
filmpjes sturen.

Iemand die uit de groep 
gaat er steeds opnieuw 
in zetten. 

Over normale 
dingen praten

Geef elkaar 
complimenten

Aardige berichtjes sturen

Veel

Leuke foto’s of 
filmpjes sturen

WHAT’S NIET
WHAT’S WEL

voor iedereen!

Deze strip is mede mogelijk gemaakt door SIDN, het bedrijf achter .nl

uit

Op Sicilië… Deze vulkaan 
heet de Etna! Soms

barst h§ uit! 
Spannend,

hè?

Ja! Ik
ben b§na b§ 

level 12!

In Egypte… De piramiden
van Gizeh! 4500 jaar 
geleden gebouwd, 

jongens!

Willen jullie b§ het 
raampje zitten?

Nee 
hoor…

Later, in
New York…

Moeten
jullie geen

foto maken 
van het 

Vr§heids-
beeld?

Het
wat?

En weer veel later…

Oh nee! 
De accu’s 
z§n leeg!

    En we
   kunnen 
ze niet 

opladen!

Wat moeten we 
nu doen?

Om ons heen 
k§ken? 

        Er valt hier
niks te zien!

Wanneer 
gaan we 

naar 
huis?

Wat een 
saaie reis!

18



20 21

Is het waar?

Hieronder vind je een lijstje 
met betrouwbare sites

Informatie over dieren

Artis.nl
Apenheul.nl
Wnf.nl

Informatie over geschiedenis

Klokhuis.nl
Entoen.nu

Informatie over sterren

Allesoversterrenkunde.nl

Zoekmachines voor kinderen

Meestersipke.nl
Schooltv.nl
Mybee.nl

        Gezond verstand
Zie je een bizar berichtje, bijvoorbeeld 
“Plant eet man op!”. Dan moet 
je gaan opletten. Heb je erover in 
de krant gelezen? Was het op het 
Jeugdjournaal? Nee? Dan is het 
waarschijnlijk een hoax: Een verhaal 
dat verzonnen is om anderen voor de 
gek te houden.

STAP 3

Niet leuk
Gebeurt er iets vervelends op internet, 
dan kun je terecht bij Meldknop.nl. 
Tip: je meester of juf kan deze knop ook 
in jullie browser laten installeren. 

Kwek, wat is het 
lievelingskostje van 

een vleesetende 
plant?

Dat zal 
me worst 
wezen, 

meester!

21

Apenheul.nl
Wnf.nl

Informatie over geschiedenisInformatie over geschiedenis

Klokhuis.nl
Entoen.nu

Informatie over sterren

Allesoversterrenkunde.nl

Zoekmachines voor kinderen

Meestersipke.nl
Schooltv.nl
Mybee.nl

gek te houden.

Kwek, wat is het 
lievelingskostje van 

een vleesetende 
plant?

Dat zal 
me worst 
wezen, 

meester!
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Is het waar?
Op internet vind je lekker veel 
informatie voor je spreekbeurt 
of werkstuk. Maar er staan ook 
foutjes, grapjes en reclame op het 
web. Hoe kom je erachter of de 
informatie die jij gevonden hebt 
betrouwbaar is? 

Maker website
Haal je informatie van een betrouwbare 
website. Kijk wie de website maakt. Is dat 
een expert, iemand die reclame wil maken, 
of iemand die voor de lol iets schrijft?

Stel dat je op zoek bent naar tips voor 
de verzorging van de klassenplanten. 
Je vindt deze drie sites: 
• Dagoberts grote plantenuitverkoop 
 met verzorgingstips voor planten
• Clarabella’s tuinpraatjes
• Het Woudlopershandboek over planten

Waar vind je dan de meest betrouwbare 
informatie? Wie heeft er het meest 
verstand van planten? En wie wil er alleen 
maar geld verdienen? Als je zo naar een 
site kijkt voordat je gaat lezen, kun je 
veel tijd besparen! In dit voorbeeld is de 
site van het Woudlopershandboek heel 
betrouwbaar. 

STAP 1

      Tweede bron
Stel dat je gevonden hebt 
wat je zocht: bijvoorbeeld 
“Geef een plant niet te veel 
water!” Berg dan niet meteen 
je gietertje op, maar zoek een 
tweede bron. Lees een boek 
of vraag bij de plantenwinkel 
of het klopt. Een tweede 
website opzoeken kan ook. 
Let wel op: mensen kopiëren 
vaak van elkaar op internet. 
Dan is het dus stiekem 
dezelfde bron en moet je nog 
even verder zoeken.

STAP 2

Van wie is 
Wikipedia?
Meestal is Wikipedia de 

eerste site die je vindt. Deze 
site is niet geschreven door 
experts. Iedereen mag er 
iets op zetten. Er kunnen 

dus foutjes op staan en de 
tekst is soms 
best moeilijk!



WAT ZIJN COOKIES?
Cookies kun je niet eten. Het 
zijn kleine bestandjes die een 
computer opslaat als je op een 
site zit. Als je daar dan later 
terugkomt, houdt zo’n bestand 
een soort dagboek bij. Hier 
staat van alles in. Hoe vaak 
je op iets klikt, hoelang je op 
een pagina blijft, welke taal 
je gekozen hebt, etc. Cookies 
zouden dus beter koekeloertjes 
kunnen heten.

GEHEIMTAAL
Informatie die via mail of het internet verstuurd wordt, 
is soms versleuteld. Dat noemen ze ook wel encryptie. 
Zo kun je informatie versleutelen (op slot zetten). Alleen als 
je de sleutel weet, kun je de boodschap lezen. Een simpel 
voorbeeld: A=1, B=2, C=3, etc. Het woord ‘hoi’ zou dan 
8-15-9 worden. Omdat zelfs Goofy hier nog achter zou 
kunnen komen, bedenken briljante bollebozen als Willie 
Wortel megamoeilijke versleutelingen. Zelfs Mickey Mouse 
ontcijfert zo’n code niet 1, 2, 3!

IN DE WOLKEN
Cloud is het Engelse woord voor wolk. 
Die wolk moet je zien als een netwerk van 
computers met programma’s en gegevens 
die je via internet deelt. Zo kun je jouw 
foto’s opslaan in zo’n webwolk. Het handige 
is dat je die wolk niet kwijt kunt raken, 
en je kunt er altijd bij, met verschillende 
apparaten. Nou ja, als je internet hebt!

En ook 
in mĳ n 

“CLOUD”, 
oma!Er zitten niet 

alleen cookies op 
jouw computer, Gĳ s…

maar ook in jouw 
toetsenbord!
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En ook 

ADVERTENTIE

Wil je weten wat je kunt doen en laten 
om niet alleen leuk, maar ook veilig 
te internetten? Bijvoorbeeld hoe je je 
mobiele telefoon of tablet eenvoudig 
beveiligt? Of waar je op moet letten 
bij het downloaden en gebruiken van 
apps? En wat je beter niet kunt doen op 
bijvoorbeeld sociale media? 

Voor je ouders
Als je ouders willen weten hoe ze 
jou kunnen helpen om veilig te 
internetten, dan kunnen zij naar 

Veiliginternetten.nl

Op Meldknop.nl kun je 
terecht voor informatie en advies. 
Maar je kunt via deze site ook de 

hulp inroepen van experts. Zij gaan 
jou dan helpen om je probleem 

om te lossen.

Whatsapp, Snapchat, Instagram. 
Superveel berichten vliegen heen en 

weer. Maar jammer genoeg kun je daar 
ook problemen krijgen. Wat doe jij als je 
bijvoorbeeld online wordt gepest, wordt 

lastiggevallen of als iemand 
jouw foto’s gebruikt 

op internet? 

Tips, trucs, uitleg en praktische 
antwoorden op vragen over 
veilig internetten vind je op 

Veiliginternetten.nl. Zoek een 
onderwerp uit waar je meer over 

wilt weten en lees de uitleg.

Wat je zelf kunt doen

Tegen pestkoppen

Veilig internetten         

   DOE JE ZO!
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Zo, ik heb m§n 
verjaardagswensen
    op Kwetter gezet!
    Leve de moderne   
    communicatie!

Ik las op Kwetter
wat Donald voor z§n 

verjaardag wil hebben, 
dus ik dacht, ik bel het
                    maar even

                     door!

        F§n,
    Katrien!
 Ik vind een 
TELEFOON
al modern 
genoeg!

Iets voor z§n TUIN, kwetterde 
Donald… ik heb toevallig net iets 
gewonnen met de loter§ van het 

tuincentrum!

Ik weet
al wat!

Ik ook! 

Iets voor in de tuin,
hè? Ik zoek wel iets 

goedkoops!

Ik heb 
iets!

Ik ook!

En ik!

Die dekselse buur! Iets voor 
z§n tuin!

Ik hoop
dat h§ dit mooi 

vindt!

Lang leve de moderne 
communicatie!
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