
Over het boek:
Een grappig en spannend verhaal over de macht van de televisie.

Janne morst bij het ontbijt melk over haar pyjama. Net wanneer 
ze haar natte kledij heeft uitgetrokken, gaat de bel. Dan maar snel 
een strandlaken om, denkt Janne. Voor de deur wacht haar een 
verrassing: de bekende tv-presentator Tony Kapsoni staat voor 
Jannes neus, met een cameraploeg. Voor Janne goed en wel beseft 
wat er gebeurt, gaat ze al viraal ...

Over deze lestips:
In ‘Help, ik was op tv!’ komen kinderen in contact met een 
spannend verhaal over de macht van televisie en hoe iemand 
ongewild negatief afgeschilderd wordt.

De lestips helpen de leerlingen inzicht te krijgen in macht van 
media en zelf sterk te staan mochten ze in dergelijke situaties 
terechtkomen (mediawijsheid).

Door de lestips open je ook het gesprek over cyberpesten en je 
niet goed in je vel voelen. Op die manier kan je samen met de klas 
bespreken op welke manier iemand dit te boven kan komen.

Thema’s: televisie, gevoelens, cyberpesten

Doelgroep: 4e tot en met 6e leerjaar / groep 5 tot en met groep 8



Instap
Toon de kinderen de affiche in bijlage 1.

Leg uit dat de televisie geïnteresseerden zoekt voor een nieuw tv-programma. Daarom 
doen ze een peiling (=enquête) of kinderen geïnteresseerd zijn in make-overs.

Laat kinderen vertellen waarom ze wel of niet zouden meedoen.

Laat hen vertellen wat ze van make-overshows vinden.

Lege stoel
Kies een passage uit het boek of een eigen verzonnen situatie. Speel samen met één of 
twee leerlingen de situatie voor de klas, maar enkel het tweede deel van de gebeurtenis. 
Bijvoorbeeld: iemand wandelt voorbij en iemand anders pakt zijn rugzak af en loopt 
ermee weg. De andere leerlingen beschrijven wat ze zien: wat gebeurt er? Wie is de 
goeie? Wie is de slechte? 

Speel daarna het toneel opnieuw, maar nu met wat er voordien gebeurde: de persoon 
met de rugzak is eigenlijk een dief die de rugzak eerder stal van iemand anders. De 
persoon die de rugzak afnam en ermee wegliep, die bracht hem eigenlijk naar de 
rechtmatige eigenaar terug. 

Bespreek de activiteit met de leerlingen na. Zo demonstreer je wat er met de filmpjes 
ook gebeurt: je ziet maar een deel van het verhaal en dat kan een heel vertekend beeld 
van de werkelijkheid geven.

Eindtermen 
Nederlands - Luisteren

1.9 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau 
= beoordelen) op basis van, hetzij de eigen 
mening, hetzij informatie uit andere bronnen, 
de informatie beoordelen die voorkomt in: een 
gesprek met bekende leeftijdgenoten 
 
Nederlands - Spreken: 

2.1 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau 
= beschrijven) het gepaste taalregister 
hanteren als ze aan leeftijdgenoten over 
zichzelf informatie verschaffen 

Sociale vaardigheden - Relatiewijzen

1.2 De leerlingen kunnen in omgang met 
anderen respect en waardering opbrengen.

1.6 De leerlingen kunnen kritisch zijn en een 
eigen mening formuleren

1.2 De leerlingen kunnen in omgang met 
anderen respect en waardering opbrengen.

1.6 De leerlingen kunnen kritisch zijn en een 
eigen mening formuleren

Eindtermen  
Nederlands - Schrijven:

1.9 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau 
= beoordelen) op basis van, hetzij de 
eigen mening, hetzij informatie uit andere 
bronnen, de informatie beoordelen die 
voorkomt in: een gesprek met bekende 
leeftijdgenoten

Nederlands - Spreken: 

2.1 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau 
= beschrijven) het gepaste taalregister 
hanteren als ze aan leeftijdgenoten over 
zichzelf informatie verschaffen



Beschrijf de ergste dag uit je leven 
Kopieer bijlage 2 (dagboekje) voor elk kind van de klas. De kinderen noteren daarop de 
ergste situatie die ze al meemaakten. De vragen in het dagboekje helpen hen op weg. 
Op welke manier ben je er toen mee omgegaan? Bij wie kon je terecht? Wat deed je 
goed en wat kon je beter doen?

De kinderen die willen, mogen dit nadien voor de klas vertellen. Vertel de kinderen 
ook al op voorhand dat ze straks klassikaal mogen vertellen, maar dat het zeker geen 
verplichting is! Ga héél respectvol om met wat de kinderen vertellen en prijs ze nadien 
dat ze dit wilden delen met de klas. 

Extra: De kaft van dit dagboekje kan eventueel gemaakt worden in een les beeld.

Eindtermen  
Nederlands - Schrijven

4.1. De leerlingen kunnen 
(verwerkingsniveau = kopiëren) 
overzichten, aantekeningen, mededelingen 
op- en overschrijven.

4.4. De leerlingen kunnen 
(verwerkingsniveau = structureren): voor 
een gekend persoon een verslag schrijven 
van een verhaal, een gebeurtenis, een 
informatieve tekst;

Muzische vorming - Beeld

1.4. De leerlingen kunnen plezier en 
voldoening vinden in het beeldend 
vormgeven en genieten van wat beeldend 
is vormgegeven.

Drama
Lees pagina 53-54 voor. 

Zeg dat Janne in de zetel zit te huilen. Plots staat haar beste vriendin voor de deur. Ze 
zag het filmpje op tv en internet. Wat zouden de twee vriendinnen tegen elkaar zeggen? 
Wat zou er kunnen gebeuren? De kinderen brainstormen hierover in duo’s en spelen de 
situatie na.

Na het groepswerk kan je nabespreken wat de kinderen belangrijk vonden tijdens het 
troosten. Kom tot een aantal regels om goed te luisteren en goed te spreken.

https://wikikids.nl/Gesprek

Eindtermen  
Nederlands - Luisteren

1.5 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau 
= structureren) de informatie op een 
persoonlijke en overzichtelijke wijze 
ordenen bij: een uiteenzetting of instructie 
van de leerkracht

Nederlands - Spreken

2.2 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau 
= beschrijven) het gepaste taalregister 
hanteren als ze: aan iemand om 
ontbrekende informatie vragen.

Muzische vorming - Drama

3.5 De leerlingen kunnen ervaringen, 
gevoelens, ideeën, fantasieën uiten in spel.

3.7* De leerlingen kunnen genieten van, 
praten over en kritisch staan tegenover 
het eigen spel en dat van anderen, de 
keuze van spelvormen, onderwerpen, de 
beleving.



Mail naar Kapsoni
Schrijf zelf een mailtje naar Tony Kapsoni, zoals mama deed op pagina 45-46.  
Kom tot volgende regels van de netiquette: 

1. Vermeld steeds het onderwerp van je bericht of e-mail.

2. Kies een gepaste aanspreking: Beste (mevrouw…/mijnheer…), Geachte (mevrouw…/
mijnheer…) of (iets minder formeel) Hallo mevrouw…/ mijnheer…

3. Zorg ervoor dat je bericht of e-mail duidelijk is, vermeld daarom de volgende 
punten: waarom je het bericht stuurt, wat je wil vragen of meedelen, of je een antwoord 
verwacht.

4. Verdeel je tekst in alinea’s.

5. Vermijd spelfouten en let op het gebruik van hoofdletters en leestekens.

6. Kies een gepaste afsluiting: Met vriendelijke groeten, mvg, …

7. Lees je bericht nog even na en verbeter eventuele fouten.

Eindtermen  
Nederlands - Schrijven

4.1 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau 
= kopiëren) overzichten, aantekeningen, 
mededelingen op- en overschrijven.

Nederlands - Strategieën 

5.2 De leerlingen kunnen bij de eindtermen 
luisteren, lezen, spreken en schrijven de 
volgende strategieën inzetten: hun manier 
van luisteren, lezen, spreken en schrijven 
afstemmen op het luister- lees-, spreek- of 
schrijfdoel, en voor spreken en schrijven 
ook op de luisteraar of lezer;

5.4 De leerlingen kunnen bij de eindtermen 
luisteren, lezen, spreken en schrijven 
de volgende strategieën inzetten: het 
resultaat beoordelen in het licht van het 
luister-, lees-, spreek- of schrijfdoel.

Make-over voor jezelf
De kinderen mogen zichzelf een make-over geven. Eerst maken ze hiervoor een 
persoonlijk moodboard. Daarvoor knippen ze kledij en accessoires uit magazines en 
tijdschriften. Dat plakken ze op een moodboard. Vervolgens nemen ze een blanco 
blad papier en kleven ze in het midden een foto van zichzelf. Daarbij tekenen ze dan 
kleren geïnspireerd op het moodboard. Stimuleer de kinderen om op verschillende 
aspecten van ‘mode’ te letten. Laat hen bijvoorbeeld benoemen welke kleuren ze vooral 
uitgekozen hebben, of ze steeds teruggrijpen naar een bepaalde stijl of modetrend, of 
een voorkeur hebben voor bepaalde vormen, …

Laat tijdens de nabespreking ook aan bod komen wat kinderen als ‘mooi’ ervaren. (Hoe 
denken ze over bril, haar, ...) Bespreek ook dat dit ‘schoonheidsideaal’ cultureel bepaald 
is én ook verschilt van vroeger tot nu.

https://www.youtube.com/watch?v=5mdEm2MBtNA 
https://www.youtube.com/watch?v=IU1py3b7DiU 

Verdeel de persoonlijke portretten willekeurig onder de kinderen. De kinderen mogen 
denken over wat ze de persoon op de foto vinden. 

Evaluatie: Stel de foto’s in de klas tentoon. Geef elk kind een post-it waarop ze ‘eerste 
prijs’ noteren. De leerlingen bekijken elke tekening grondig. Ze kleven hun eerste prijs 
op het modeontwerp van hun voorkeur.

Eindtermen  
Muzische vorming - Beeld

1.3 De leerlingen kunnen beeldinformatie 
herkennen, begrijpen, interpreteren en er 
kritisch tegenover staan

1.4 De leerlingen kunnen plezier en 
voldoening vinden in het beeldend 
vormgeven en genieten van wat beeldend 
is vormgegeven.



Tips ‘Hoe overleef ik ... een dag op de televisie’ 
Janne maakt heel wat mee in het boek. De kinderen maken zelf een lijst met tips waar 
je rekening mee kan houden als je in dergelijke situaties terechtkomt. Bv. de deur niet 
openen voor vreemden, nooit iets tekenen (zeker niet als je niet weet wat je tekent!), ...

Zorg dat elke leerling een tip heeft. Geef elke leerling een A4-blad en laat hen de tip 
noteren én er een tekening bij maken.

Bundel alle tips tot een ‘survivalgids’.

Leef je in ...
Lees pagina 60 tot en met ‘Ik voel me diep vanbinnen inderdaad een beetje 
ontspannen, maar de knoop in mijn maag blijft en ook de donkere wolk in mijn hoofd 
blijft hangen.’

Bekijk dan het filmpje over cyberpesten (tot 2 min 14)

https://www.youtube.com/watch?v=gNkjwZfvs3k

Leg uit wat cyberpesten is.

Wat kan dit meisje doen? Hoe kan ze zich terug goed voelen? Geef haar wijze raad! Doe 
dit in een klasgesprek. Bekijk eventueel nadien ook het einde van het filmpje. Vraag 
aan de kinderen wat ze van deze reactie vinden ... 

Je kan nadien ook dit filmpje tonen:

https://www.youtube.com/watch?v=8crNhqdXIr8

Ontwikkelingsdoelen  
Nederlands - Schrijven 

4.2 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau 
= beschrijven): een oproep, een 
uitnodiging, een instructie richten aan 
leeftijdgenoten.

Nederlands - Strategieën 

5.2 De leerlingen kunnen bij de eindtermen 
luisteren, lezen, spreken en schrijven de 
volgende strategieën inzetten: hun manier 
van luisteren, lezen, spreken en schrijven 
afstemmen op het luister- lees-, spreek- of 
schrijfdoel, en voor spreken en schrijven 
ook op de luisteraar of lezer;

Muzische vorming - Beeld

1.3 De leerlingen kunnen beeldinformatie 
herkennen, begrijpen, interpreteren en er 
kritisch tegenover staan.

Ontwikkelingsdoelen  
Nederlands - Spreken 

2.9 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau 
= beoordelen) het gepaste taalregister 
hanteren als ze op basis van vergelijking, 
hetzij met hun eigen mening, hetzij met 
andere bronnen in een gesprek kritisch 
reageren op de vragen en opmerkingen 
van bekende volwassenen

Mediawijsheid 
Laat de kinderen een zin doorfluisteren. Kijk op het einde hoe de zin verschilt van het 
begin. Net zoals met deze zin is de informatie die we krijgen van de media niet altijd 
correct.

http://mediawijs.be/mediabank/wat-mediawijs-0

Bewijs je media-wijsheid! Met diploma veilig internet kan je aan de hand van een spel 
leren wat je wel én niet moet doen als je op internet zit.

https://www.diplomaveiliginternet.nl/public/account/login

Ontwikkelingsdoelen  
ICT

1.  De leerlingen hebben een positieve 
houding tegenover Ict en zijn bereid ict te 
gebruiken om hen te ondersteunen bij het 
leren. 

2.  De leerlingen gebruiken Ict op een veilige, 
verantwoorde en doeltreffende manier. 

3.  De leerlingen kunnen zelfstandig 
oefenen in een door ict ondersteunde 
leeromgeving. 



Afsluiter
Lees pagina 67-68.

Stel de volgende vragen. Probeer kort de voorkennis van de kinderen op te halen voor 
je de filmpjes toont.

- Hoe heet zo’n programma? (praatprogramma / talkshow) 
Kan je een voorbeeld geven van een praatprogramma? 
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Vlaams_praatprogramma)

- Hoe heet de persoon die zo’n programma presenteert? (presentator) 
Ken je presentatoren? 
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Vlaamse_presentatoren)

- Hoe heten de presentatoren van andere soorten programma’s? 
(Wrapper, Quizmaster, Nieuwslezer en anchorman, Omroeper) 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Presentator

- Hoe wordt televisie gemaakt? 
https://www.youtube.com/watch?v=K07Yc7RIoFI

- Hoe werkt televisie? 
https://www.ketnet.be/kijken/hoehoehoe-hoe-maak-je-live-televisie

Laat de kinderen nu zelf filmpjes maken aan de hand van het stappenplan.

1. Verdeel de kinderen in groepjes.

2. Ze bedenken een tv-programma. bv. weerbericht, nieuwsbericht, talkshow, ...

3. Ze schrijven het script uit (wat willen we zeggen/doen...)

4. Ze denken na over de setting: Wat is de achtergrond? Wat moet in beeld komen?

5. Filmen en eventueel het filmpje bewerken (bv. in Windows Moviemaker).

6. Bekijk nadien de filmpjes die de kinderen maakten.

Eindtermen  
Muzische vorming - Beeld 

 De leerlingen kunnen plezier en 
voldoening vinden in het beeldend 
vormgeven en genieten van wat beeldend 
is vormgegeven.

Muzische vorming - Attitudes

6.3* De leerlingen kunnen genieten van 
het muzisch handelen waardoor hun 
expressiemogelijkheden verruimen.

ICT 

7  De leerlingen kunnen ict gebruiken bij het 
voorstellen van informatie aan anderen.

Nederlands - Spreken

2.2 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau 
= beschrijven) het gepaste taalregister 
hanteren als ze:aan iemand om 
ontbrekende informatie vragen.

Sociale vaardigheden - Relatiewijzen

1.6 De leerlingen kunnen kritisch zijn en een 
eigen mening formuleren.

Sociale vaardigheden - 
Gespreksconventies

2 De leerlingen kunnen in functionele 
situaties een aantal verbale en niet-
verbale gespreksconventies naleven.

Sociale vaardigheden - Samenwerking 

3 De leerlingen kunnen samenwerken met 
anderen, zonder onderscheid van sociale 
achtergrond, geslacht of etnische origine.



Bijlage 1

Jani Kazaltzis zoekt kandidaten 
voor nieuwe show ‘restyling kids!’

Ben jij een echte ster? Wil je graag op de televisie komen? Zin in een leuke restyling?  
Jani Kazaltzis is opnieuw op zoek naar kandidaten voor zijn VIJF-programma ‘restyling kids’.  

Tijd voor een restyling? Schrijf je dan nu in! 
 

Topstylist Jani Kazaltzis inspecteert jouw kleerkast en zorgt voor een perfecte make-over!  
Inschrijven voor een gloednieuw seizoen van ‘restyling kids’ doe je HIER. 



Bijlage 2
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Bijlage 3


