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Fase 1. 24 september – 30 september 2012 
 
Voorstellen  
Voordat jullie 10 weken met elkaar gaan samenwerken is het 
leuk om te weten wie iedereen is. In de Wiki is voor elke school 
een pagina gemaakt om zich voor te stellen. Om toegang tot de 
Wiki te krijgen is het van belang dat je de uitnodiging voor de 
Wiki accepteert. Wanneer je toegang hebt tot de Wiki kun je 
aan de slag met het maken van je Voorstelpagina. Op deze 
pagina vertel je iets over de school, de klas/ de leerlingen en de 
docent. De tekst vul je aan met een leuke klassenfoto, foto’s 
van leerlingen individueel, tekeningen, video of een andere 
creatieve manier om jullie klas in beeld te brengen!  
 

 

 

 
Fase 2. 1 oktober – 14 oktober 2012 
 
Uitdaging 1 
Op maandag 1 oktober om 9:00 staat de eerste uitdaging op de 
Wiki. Iedere klas heeft 1 week de tijd, tot 5 oktober, om de 
Uitdaging uit te werken op de Uitwerkpagina. Probeer zo 
creatief mogelijk antwoord te geven d.m.v. tekst, filmpjes, foto’s 
of natuurlijk Social Media! 
 
Uitwerking 1 
Nu hebben jullie 1 week de tijd, van 8 tot 14 oktober, om de 
uitwerkingen van de andere klassen te bekijken en daarvan een 
samenvatting te maken. Op je eigen Samenvattingpagina maak 
je een lijstje met adviezen van die je aan jou school zou willen 
geven. Op 14 oktober moet je lijst op de wiki staan. Deze 
komen straks jullie eigen Social Media Wijzer! 
 

 

 

 
Fase 3. 15 oktober  –  4 november 2012 
 
Ivm de herfstvakantie duurt deze fase een week langer! 
 
Uitdaging 2 
Maandag 15 oktober om 9:00 komt de 2e Uitdaging op de Wiki 
te staan. Jullie hebben ivm de herfstvakantie 2 weken de tijd 
om de Uitdaging uit te werken. De uitwerking staat uiterlijk 
vrijdag 26 oktober op de Uitwerkpagina in Wiki. Probeer zo 
creatief mogelijk antwoord te geven d.m.v. tekst, filmpjes, foto’s 
of natuurlijk Social Media! 
 
Uitwerking 2 
Opnieuw hebben jullie 1 week de tijd om de uitwerking van de 
andere klassen van Uitdaging 2 te bekijken en een 
samenvatting te maken. Op je Samenvattingpagina maak je 
een lijstje met adviezen voor Uitdaging 2 die je aan jou school 
zou willen geven. Zorg dat de samenvatting 4 november op de 
Wiki staat. Deze samenvatting komt straks jullie eigen Social 
Media Wijzer! 
 



 

 

 
Fase 4. 5 november – 18 november 2012 
 
Uitdaging 3 
Maandag 5 November om 9:00 komt de 3e Uitdaging op de Wiki 
te staan. Jullie hebben 1 week de tijd om de Uitdaging te 
beantwoorden. De klas zorgt dat het Uitwerking uiterlijk vrijdag 
9 november op de Uitwerkingpagina in Wiki staat. Probeer zo 
creatief mogelijk antwoord te geven d.m.v. tekst, filmpjes, foto’s 
of natuurlijk Social Media! 
 
Uitwerking 3 
Ook nu hebben jullie 1 week de tijd om de antwoorden van de 
andere klassen op Uitdaging 3 te bekijken en een samenvatting 
te maken. Op jullie eigen Samenvattingpagina maken jullie een 
lijstje met adviezen die je aan jou school zou willen geven. Zorg 
dat op 18 november jullie lijst op de wiki staat. Deze lijst komt 
straks jullie eigen Social Media Wijzer! 
 

 

 
 

 
Fase 5. 19 november – 2 december 2012 
 
Uitdaging 4 
De laatste Uitdaging komt maandag 19 November om 9:00 op 
de Wiki te staan. Jullie hebben tot en met vrijdag 23 november 
de tijd om de uitwerking op de Uitwerkingpagina in Wiki te 
zetten. Probeer zo creatief mogelijk antwoord te geven d.m.v. 
tekst, filmpjes, foto’s of natuurlijk Social Media! 
 
Uitwerking 4 
Om de uitwerkingen van de andere klassen te bestuderen en 
samen te vatten hebben jullie 1 week de tijd. Op je eigen 
Samenvattingpagina maak je een lijstje met adviezen die je aan 
jou school zou willen geven. Zorg dat 2 december je lijst op de 
wiki staat. Deze komen straks jullie eigen Social Media Wijzer! 
 

 

 

 
Fase 6. 3 december – 9 december 2012 
 
Samenstellen Social Media Wijzer 
In deze laatste week verzamelen jullie alle adviezen van jullie 
Samenvattingpagina en maken daar 1 mooie lijst van op de 
Social Media Wijzer pagina. Als de lijst helemaal klaar is 
hebben jullie een mooie Social Media Wijzer die jullie aan jullie 
school kunnen aanbieden!  
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