Can you
hear me?

Hoe communiceer je online?
Onze vrienden en familie, daar brengen we het liefst tijd mee door.
Toch? Maar we kunnen niet altijd aan elkaar geplakt zijn, en daarom
zijn er heel wat manieren om vanop afstand te communiceren
– en nee, we hebben het niet over rooksignalen.
Duikel mee in de wereld van de onlinecommunicatie.

diggit

Klaar?
Bijna …

De drie belangrijkste manieren zijn
WhatsApp, Skype en FaceTime.

Eerst moet je
een account
aanmaken, en
dat doe je zo:
Skype
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Moet je ’t
downloaden?

Geef je
gegevens in

Kies je
gebruikersnaam

Kies een sterk
wachtwoord

Moet je
bevestigen?

En dan nu een

Ja!

Ja!

Bij Apple staat
FaceTime er
automatisch op

Telefoonnummer

Telefoonnummer,
naam en voornaam

Inschrijven
met je Apple ID

Gewoon je naam is
het beste, dan weten
anderen wie je bent

Gewoon je naam is
het beste, dan weten
anderen wie je bent

FaceTime gebruikt
automatisch je naam

Voor WhatsApp is
er geen paswoord

Minstens 6 tekens,
met minstens 1 cijfer
en letter

Niet nodig

Je krijgt per sms een
cijfercode, die je moet
ingeven in WhatsApp

Idem als WhatsApp

Ook dit is niet nodig

woordje uitleg over alle drie.

What’s up?
WhatsApp!
Smsjes? Da’s zooooooo passé! Als je iemand iets wil vertellen in een
tekstbericht, doe je dat via WhatsApp. In tegenstelling tot sms gebruik je
hiervoor het internet, en niet je telefoonverbinding. 100% digitaal dus!

Om te WhatsAppen moet
je eerst een ‘nieuwe chat’
maken. Daarvoor klik je op
het papiertje met pen
rechts bovenaan.
Dan krijg je al je contacten te
zien die WhatsApp gebruiken.
Kies degene naar wie je iets
wil sturen door gewoon op de
naam te klikken, en begin
te schrijven!

Je kan ook een groep
aanmaken! Dat doe je door
rechts bovenaan op ‘Nieuwe
groep’ te klikken en alle leden
toe te voegen. Nu hoef je de
groep alleen nog een naam te
geven en kunnen jullie samen
babbelen over een feest dat
jullie plannen of gewoon
leuke mopjes en GIF’s delen.

Wist je dat je WhatsApp ook
voor (video-)gesprekken
kan gebruiken? Klik gewoon
op het telefoontje onderaan.

Ik Skype,
jij Skypet,
wij Skypen …
Skype is een beetje anders. Hier draait het namelijk niet zozeer om
tekstberichten, maar wel om videogesprekken. De perfecte manier
om met je neefje in een andere stad of een verre vriend te praten.

1

2

3
1	Skype zal je eerst
vragen om je aan
te melden, of een
account aan te maken.
2	Eens aangemeld,
wordt je microfoon
getest.
3	Daarna ook je
camera, omdat je die
nodig hebt voor een
videogesprek.

Alles gecheckt?
4	Voeg dan contacten toe door
hun namen te typen in de
zoekbalk bovenaan links.
Als ze je verzoek aanvaarden,
kun je het gesprek starten.
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5	Tijd om te videochatten!
Kik op ‘Gesprekken’.
6	Daarna op de juiste naam
en jullie zijn vertrokken.
Gent – New York
in no time.
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FaceTime-tijd
FaceTime werkt bijna net zoals Skype, alleen nog makkelijker en sneller.
Jammer genoeg kan je het alleen op een Apple-toestel gebruiken.
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Heb je zo’n toestel?
1	Dan klik je gewoon op het
FaceTime-icoontje.
2	Klik gewoon op de naam
van degene die je wilt
bellen, en je bent aan’t
bellen! Wil je iemand nieuw
bellen, klik op het plusje.
3	Typ bij ‘Aan:’ het nummer
dat je zoekt of de naam van
je contact en hoppa …

In de plaats van op
te
klikken, kan je ook voor
gaan, en dan is ’t een
videogesprek. Alleen als je
niet meer met warrige haren
en in pyjama in je bed zit
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Alles op
een rijtje
Skype
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Op je computer én
op je smartphone

Op je computer én
op je smartphone

Alleen op
Apple-toestellen
(iPhone, iPad & Mac)

Werkt alleen met wifi
of mobiel internet

Idem hier!

Helaas pindakaas,
ook hier!

Kan je iemand
blokkeren?

Yes

Absoluut

Zeker

Kan je
videochatten?

Ja

Ja x 2

Ja x 3

Kan je
tekstberichten
sturen?

Dat ook!

Reken maar

Check!

Kan je foto’s of
video’s sturen?

Natuurlijk!

Of course!

Zeker weten!

Waar
gebruik je ‘t?

Kan je ’t gebruiken
zonder internet?

Niet tegen
vreemden
praten!
Net zoals in de echte wereld is het online niet
zo’n goed idee om een gesprek aan te gaan met
mensen die je van haar noch pluim kent.
Wees dus altijd op je hoede als je op Skype of WhatsApp
een bericht krijgt van een vreemde. Twijfel je? Vraag dan
aan iemand om samen met je te checken.
In hoogste nood: blokkeren
die vreemde eend!

Emo-watte?

Emoji zijn kleine tekeningen in de vorm van mannetjes,
dieren en voorwerpen. Jij gebruikt ze vast voortdurend!

Een kleine test
bij welke emoji?
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A Vuistje! Goed
rever!
B Best Friends Fo
zo triest!
C Oh nee, dat is

4

5

t lachen!
D Ik ween van he
/ goed bezig /
E Ik ben zo cool
bui
in een feestelijke

Juiste antwoord: 1D, 2A, 3C, 4B, 5E
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Space voor
de WizzKids
Jij bent de absolute meester in digi-communicatie.
WhatsApp, Skype of FaceTime: piece of cake!
Nu of nooit, laat maar zien dat jij de WizzKid bent!

e GIF?

What th

Apple ID?
Je Apple ID is de com
bi van een e-mailadre
s
en een wachtwoord. Je
stelt die in als je je
Apple-toestel voor de
eerste keer gebruikt.
Het is je unieke sleute
l voor toegang tot
bepaalde Apple-func
ties. Bijvoorbeeld :
downloaden van apps
in de App Store
(als mam of pap dat zie
t zitten!) of iCloud
gebruiken (om al je co
ole foto’s centraal te
bewaren).

App of computer?
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Data of geen data?

Da’s de vraag! Als je op
je smartphone
WhatsApp, Skype of Fa
ceTime gebruikt via
wifi, dan verbruik je ge
en data. Altijd dus effe
checken of je op wifi zit
! Als je onderweg
bent, dan gebruik je de
ze apps op 3G of 4G –
en dan is het opletten
geblazen! Want dat tik
t
wel aan voor je datave
rbruik. Een digi-slimm
e
kid – zoals jij – houdt
dat best in de gaten.

Can you diggit?
Yes, you can!

