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 Meloen         Tomaat           Appel 
 
het aanbod voor volgende week. 

 
bovenbouw   Groep 78 heeft deze week deelgenomen aan de MediaMasters. De MediaMasters is 

een serious game voor in de klas en thuis. Spelenderwijs maakte groep 78 kennis 
met de kansen en de gevaren van media. De game werd gespeeld tijdens de Week 
van de Mediawijsheid. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis 
op over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, privacy, 
cybercriminaliteit en nepnieuws? 
 
Frederieke 
MediaMasters was SUPER LEUK. Je leert 
allemaal dingen over media en je leert 
over goede wachtwoorden, wat handig is 
om te doen en niet doen op de Sociale 
Media. En natuurlijk over privacy. 
 
Mack 
Ik vond de MediaMasters heel leuk. Ik hoop natuurlijk dat we winnen maar als dat niet 
gebeurt, vond ik het alsnog heel leuk. Ook was het heel leerzaam. Ik heb heel veel 
geleerd over het internet. We hadden hele goede samenwerking en we hebben maar 
liefst 8480 bits verdiend. Ik vond het een leuke ervaring met de klas. Ik vind het 
jammer dat ik het volgend jaar niet meer kan doen omdat ik naar de middelbare 
school ga. 
 
Eva 
De MediaMasters is een super leuke app om bits mee te verdienen, en je kunt zelfs 
nog prijzen winnen. Ik vond het gezellig, leuk en leerzaam. Je kijkt verschillende 
video’s over Henk, Layla, Liz , Dylan Banen. We spelen een week en elke dag kan je 
bits verzamelen, met die bits kan je jokers kopen. Als je wint kan je een Meet And 
Greet met de cast van MediaMasters winnen, super vet toch!!!!! 
 
Thijs 
Het was mijn eerste keer om MediaMasters te spelen maar het was SUPER LEUK! Om 
te doen en wil het graag nog een keer doen. En onze score binnen een week is 8480 
bits. Het ging erover dat Layla een robot genaamd H.E.N.K had gebouwd, maar de 
tegenstander was Dylan en die had H.E.N.K gehackt maar alles kwam goed en had 
Layla gewonnen! En nu hopen dat we de meeste bits van Nederland hebben. En 
winnen!! 
 
Luuk 
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We hebben afgelopen week de MediaMasters gespeeld. Dat was heel leuk, we 
hebben veel plezier gehad. Dylan Banen was een van de spelers, hij speelde vals, hij 
ging H.E.N.K. de robot hacken en proberen te winnen. 
 
Cindy 
MediaMasters, ik vind het super leuk en we hebben 
veel BITS. Wel 8480 dat is meer dan vorig jaar toen 
hadden we 6000. Dat is heel goed! Als we winnen 
kunnen we een meeting met een robot winnen, die 
heet H.E.N.K. Het was super leuk.  
 
Juul 
Ik vond de MediaMasters echt heel tof! We hebben in 
totaal 8480 bits. Bits zijn punten voor elke goede 
vraag krijg je bits. In de MediaMasters hebben we 
geleerd over privacy, hackers, Sociale Media en 
computer virussen. 
 
Kyano 
Ik vond het heel leuk om mee te doen aan de MediaMasters. Wel jammer dat het zo 
snel voorbij was. We hadden een week de tijd ervoor. Normaal duurt een week wel 
wat langer [maar dan is het natuurlijk nog steeds leuk.] maar deze week ging wel heel 
snel voorbij. En als we winnen dan winnen we een meeting met iedereen die erin 
speelde. Je wint door zoveel mogelijk punten [bits] te verzamelen, en dan zou ik 
H.E.N.K een boks willen geven. 
 
Rachelle 
Vorige week zijn we begonnen met de MediaMasters. Het ging over een meisje 
genaamd Layla die deed mee met een wedstrijd. De tegenstander was Dylan Banen. 
Wie er won kreeg twee tickets. Ze bouwde een robot genaamd H.E.N.K. Wij moesten 
hem informatie geven over wat een mens allemaal doet en dat deden we allemaal 
door vragen te beantwoorden. Onze score is 8480. 
 
Marloes 
Ik vond MediaMasters heel leuk. Het ging over een wedstrijd. Layla was ingeschreven 
bij die wedstrijd. Zij had een hele slimme robot gemaakt genaamd H.E.N.K. Dylan was 
een slechterik en probeerde H.E.N.K kapot te maken. En wij waren aan het helpen om 
H.E.N.K slimmer te maken over de Media! We beantwoordden vragen zoals: hoe 
herken je nepnieuws en wat doen hackers. dat soort dingetjes. De finale was super 
spannend. Het ging op tijd en iedereen was vol adrenaline. De school met de meeste 
bits heeft gewonnen. Bits zijn de punten in de game. Met de bits konden we jokers 
kopen voor in de finale. Zoals: bits 3x zoveel, extra bits, tijd bevriezen, hint en bits 2x 
zoveel. Wij hebben alleen bits 3x zoveel extra bits en bits 2x zoveel gebruikt. En aan 
het einde won Layla met haar uitvinding en dat was het. Onze eindscore is 8480 bits. 
 
Jaide 
De MediaMasters was echt heel leuk! We hebben veel aandacht hieraan besteed. We 
hebben er 5 speeldagen over gedaan waarvan de 5de speeldag de finale was en we 
hebben in totaal 8480 BITS! Dat is echt heel veel! Volgende week maandag weten we 
of we hebben gewonnen of niet! (Stiekem hoop ik het wel want je kan een Meet en 
Greet winnen met de acteurs! en nog 2 prijzen!) We hebben veel geleerd over Internet 
& Sociale Media. Het was echt heel leuk. De hoofdrol spelers heten: Layla, H.E.N.K, 
Stefan, Jessica & Ryan (H.E.N.K is een afkorting)  Layla is het meisje die werd 
gevraagd om mee te doen aan: Jonge Uitvinders The Battle. H.E.N.K is de robot die 
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ze heeft gemaakt. Stefan is een vriend die komt helpen. Jessica is een bekende 
Instagrammer die Layla vraagt om te helpen met H.E.N.K. Ryan is een bekende 
Gamer die H.E.N.K leert Gamen. Het komt erop neer dat MediaMasters ECHT heeeeel 
leuk is! 
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