Mediawijsheid
Beste ouder, verzorger,
Op school krijgt uw kind les over mediawijs beroemd worden. Veel kinderen hebben
de droom om beroemd te worden. Uw kind ook? Hoe word je eigenlijk beroemd? En
is beroemd zijn wel zo mooi als het klinkt? Bij beroemd worden speelt mediawijsheid,
waaronder auteursrecht, een grote rol. Daarover gaat dit lespakket.

Het doel van de les
In het lespakket ‘Beroemd worden’ maakt uw kind kennis met beroemd worden,
waarbij de focus ligt op de categorieën schrijvers, muzikanten en filmsterren.
Daarnaast wordt een verdieping aangeboden met behulp van het lespakket ‘Dossier
Auteursrecht’. Op die manier kan uw kind, terwijl het leert over beroemd worden, de
koppeling maken naar auteursrecht in geschriften, bij beeldend kunstenaars, muziek
en foto’s.
Door de leerlingen deze kennis mee te geven, realiseren ze zich dat het hard werken
is om beroemd te worden en dat beroemd zijn niet altijd ideaal is. Daarom is het des
te belangrijk dat er op een respectvolle manier met het werk van beroemdheden
omgegaan wordt. Wanneer je zelf iets origineels maakt, wil je ook niet dat anderen
dat zomaar gebruiken, aanpassen en/of publiceren. Je wilt dat je rechten worden
gerespecteerd, en dat willen beroemdheden ook.

Inhoud van het lespakket
Het lespakket bestaat uit drie lessen van 45 minuten. In elke les wordt een
ander element van beroemd worden uitgelicht. Er wordt gestart met een les over
beroemd worden als schrijver en illustrator. Vervolgens zijn er twee lessen over
beroemd worden als muzikant en als filmster. Daarnaast wordt er nog een vierde
(presentatie)les gegeven, waarbij uw kind zijn/haar creatie van de afsluitende
opdrachten kan presenteren.
Iedere les begint met het activeren van de voorkennis door middel van verschillende
werkvormen. Daarna wordt een video over vlogger Tobias bekeken. Tobias wil heel
graag beroemd worden en vraagt hiervoor beroemdheden om hulp. Hierbij komt hij
met verschillende kwesties in aanraking: Waarom is auteursrecht belangrijk voor
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schrijvers? Wat zijn nadelen van beroemd zijn? Wat betekent portretrecht? De video
wordt vervolgens klassikaal nabesproken.
Na het bekijken van de video gaan de leerlingen zelfstandig of in groepjes de stof
verwerken door middel van diverse opdrachten (denk aan casussen,
verwerkingsvragen en discussies). De opdrachten worden na afloop besproken met
de leerkracht.
De leerlingen sluiten af met een extra opdracht, waarbij ze zelf aan de slag gaan om
beroemd te worden. Hierbij kiezen de leerlingen in groepjes een categorie
beroemdheden en bereiden ze een presentatie voor binnen deze categorie door
middel van werkbladen.

Auteursrecht ontdekken
Het lespakket ‘Beroemd worden’ is een vervolg op het lespakket ‘Auteursrecht
ontdekken’. Veel kinderen zullen zich niet bewust zijn van het bestaan van
auteursrecht, terwijl ze hier regelmatig mee te maken hebben. In het lespakket
‘Auteursrecht ontdekken’ wordt uitgegaan van het kind als maker, maar ook als
iemand die het werk van anderen wil gebruiken. Auteursrecht is ontstaan om uw
werk en het werk van anderen te beschermen. Auteursrecht wil voorkomen dat
iemand anders er met uw werk vandoor gaat, zonder uw toestemming. In de lessen
willen wij de kinderen bewust maken van het bestaan en het belang van
auteursrecht.
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