MEDIAWIJS LESPAKKET “PANTER”
> VOORWOORD
Deze stripkoffer rond Brecht Evens’ Panter richt zich op de 2de graad secundair onderwijs ASO/KSO/TSO. De behandelde
lesinhouden en mediawijze opdrachten passen binnen de eindtermen Nederlands en de vakoverschrijdende eindtermen
Mediawijsheid. Dit pakket heeft als doelstelling leerlingen kennis te laten maken met de graphic novel als medium,
hen tot lezen aan te zetten en kritisch om te gaan met hun onlinegedrag.
Verder bevat dit graphic novelpakket vele elementen om samen te werken met collega-leerkrachten. Het thema is
universeel en lokt reacties uit: misbruik. Net die inhoud maakt de link mogelijk naar zedenleer/godsdienst en geeft
de leerlingen de kans om met elkaar in gesprek te treden. De toegevoegde mediawijze inhoud legt een link naar het
vak ICT/Techniek. De kenmerkende stijl van de graphic novel samen met de artistieke opdrachten in de lesfiche verwijzen
dan weer naar kunstzinnige vakken als plastische opvoeding. Tot slot is Panter ook vertaald in zowel het Frans als het
Engels, waardoor een samenwerking met andere taalvakken zeker mogelijk is.
Dit lespakket voorziet 70 minuten. De toegevoegde leeslijst met 25 graphic novels biedt de mogelijkheid om met
andere thema’s aan de slag te gaan.

INHOUD:

• 5 exemplaren van de graphic novel Panter;
• Een lesfiche met mediawijze suggesties;
• De lesinhoud voor de leerlingen (leerstof + overzicht opdrachten);
• Een enquête om de stripkoffer te evalueren;
• Een kort overzicht van het ontstaan de graphic novel;
• Een leeslijst met 25 graphic novels aangeraden voor de 2de graad secundair onderwijs.

BENODIGDHEDEN VOOR DE LESSEN:

• Een computer uitgerust met geluidsboxen en een beamer;
• Internetaansluiting (voor de online quizzen);
• 5 exemplaren van de graphic novel om onder de leerlingen uit te delen;
• Een door u aangemaakte blog voor de opdrachten.
• Een computer/tablet (een computerklas reserveren is handig);
• Een bundeltje met de leerinhouden voor de leerlingen om aan het eind van de les uit te delen.
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> ALGEMENE INFORMATIE

TITEL: Panter
AUTEUR: Brecht Evens
UITGEVERIJ: Oogachtend
JAAR VAN UITGAVE: 2014
AANTAL PAGINA’S: 120
LEEFTIJD: Vanaf 15 jaar
ONDERWERPEN: Verlies, Seksueel geweld; Kinderen

> KORTE INHOUD
Panter is een fantasieverhaal dat kinderlijke onschuld koppelt aan seksueel misbruik. Een klein meisje, Kristientje,
verliest haar kat en is daardoor ontroostbaar tot er een magische panter uit haar kleerkast tevoorschijn komt. Die
panter is rad van de tong en neemt per paneel verschillende gedaanten aan, naar gelang de stemming. Kristientjes
nieuwe beste vriend blijkt echter niet geheel zonder bijbedoelingen. De knuffel Bonzo onderneemt een waarschuwingspoging, maar bekoopt dat met de dood. Panter palmt Kristientje lustig verder in, en kort daarna stappen ook zijn
vrienden, (waaronder een monsterlijk herboren Bonzo) uit de kleerkast … De uiteindelijke bijna-verkrachting mondt
uit in een vrij open einde waarbij Kristientje afstand neemt van Panter.

> DE AUTEUR
Brecht Evens werd geboren in Hasselt in 1986. Het startschot voor zijn carrière kwam er toen hij, na zijn studie aan
de Gentse Academie, een stripwedstrijd won waardoor zijn Een boodschap uit de ruimte uitkwam in 2005. De strip
was ruw, maar gaf al blijk van een uitzonderlijk talent. Een jaar daarna verscheen Vincent, waarbij de auteur bruusk
de dichtgeslibde aderen van de Belgische stripwereld ontstopte. Kort daarna, opnieuw een jaar later, bracht hij het
ingetogenere Nachtdieren.
In het vacuüm tot 2009 werkte hij druk aan zijn stijl- en kleurgebruik, evenals aan zijn verteltechniek. Ondertussen
droeg hij bij aan de stripbladen Hic Sunt Leones en Parcifal. Aan de opleiding illustratie van de Sint-Lucashogeschool
in Gent werd Evens sterk aangemoedigd om zich verder te ontplooien. Na de vingeroefening Wachten op Robbie in
Hic Sunt Leones kwam er uiteindelijk Ergens waar je niet wil zijn. Die laatste toonde een hoop grafische vernieuwing
en een vrijere schildertechniek – aangeraden door zijn docente. Felle kleuren die nauwelijks afgebakend zijn door
lijnen kenmerken de strip. Het werk werd bekroond met de eerste Willy Vandersteen-prijs en werd genomineerd
voor een Eisner, een internationaal vermaarde Amerikaanse stripprijs.
Tegenwoordig wordt Evens, die ondertussen in Parijs woont, in adem genoemd met de nieuwe Vlaamse stripmakers.
Internationaal kreeg hij ook veel lof, zo waren zijn werken te bewonderen op verschillende stripfestivals zoals
Angoulême, Fumetto di Lucerna en Arts: Le Havre Biennal d’art Contemporain. Ook werd hij vermeld door de New
York Society of Illustrators en won hij de Youth Cartoon Prize en een Plastieken Plunk Award. Daarnaast verschenen
verschillende van zijn strips in andere talen. In 2011 verscheen er nog De Liefhebbers, zijn recentste werk, Panter,
kwam in 2014 uit.
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> WAAROM WERKEN MET NET DÉZE GRAPHIC NOVEL?
> LEZEN IN NIVEAUS
Evens weet in Panter twee verhaalniveaus perfect te combineren. Enerzijds is er het fantasieverhaal waarbij het
meisje een imaginaire (?) vriend in het leven roept om het verlies van haar kat te verwerken. Die nieuwe vriend
neemt haar in gedachten mee naar het magische ‘Panterland’ en vangt haar op alle mogelijke manieren op, iets wat
Kristientjes vader moeilijk kan. Die laatste komt als enige ouder in het boek voor, waardoor er vragen komen over
het gezin. Het lijkt erop dat de dood van de kat na een mogelijke scheiding tussen haar ouders voor Kristientje de
druppel was. Misschien projecteert de vader wel zijn gemis aan een partner op zijn dochter waardoor Kristientje als
coping mechanisme Panter ontwikkelde? Gaandeweg komt Kristientjes ontluikende seksualiteit aan bod, waar het
personage Panter op inspeelt.
Het tweede leesniveau is mooi vervat in het eerste: de ondertoon van Panters bedoelingen. Panter windt zijn slachtoffer
makkelijk rond zijn vinger, zelfs al loopt hij door zijn vele leugens zelf in cirkels. Bonzo, Kristientjes knuffel is de eerste
die de mooiprater Panter wil afweren, hij bekoopt het met de dood om terug te keren als een pervert. Geleidelijk aan
merken we dat er een unheimliche seksueel geladen sfeer aanwezig is. Al helemaal als Panters vrienden uit de kast
komen en er sprake van een bijna-verkrachting. Panter kan perfect symbool staan voor de ‘sexual predators’ die
kinderen een luisterend oor bieden om dan toe te slaan.
> GEVOEL VOOR KUNST
Evens heeft een heel kenmerkende stijl die atypisch is in vergelijking met veel (vaak monochrome) graphic novels.
De panels in de strip kunnen dus perfect in contrast gesteld worden met de ‘gemiddelde’ graphic novel.
Panter is een visueel hoogstandje waarbij er veel wordt gewerkt met kleur om een bepaalde sfeer neer te zetten
(bv. de pagina’s waarbij Kristientje droomt van Panters vertelsels). Ook de pagina-indelingen en tekeningen variëren
om de lezer aan het denken te zetten. Vorm en kleur zijn voor Evens dus zeer belangrijk, iets wat genoeg gespreksstof
kan geven: stijl- en materiaalanalyse, inschatten van de sfeer van een situatie, of het tafereel (droom)werkelijkheid is,
de eigen mening argumenteren, etc.
> KARAKTER/RELATIEANALYSE
Het personage Panter verandert continu van vorm, naar gelang de situatie. Eens is hij een schattig Disney-achtig
wezen, op andere momenten is hij vorig en dreigend. Opnieuw vormelijke experimenten van Evens’ hand, maar ze
lenen zich ook goed tot een karakteranalyse
De relatie tussen Kristientje en haar vader kan goed bekeken worden. De sfeer tussen beiden is regelmatig vreemd.
Enerzijds is er de vader-dochterliefde, anderzijds is er de afstand die ontstaat tussen beiden. De dood van de kat
en de verschijning van Panter drijven een wig tussen vader en dochter. Misschien is er zelfs al sprake van een soort
prepuberteit? Anderzijds kan een lezer zich ook afvragen of de vader zijn gemis in een partner projecteert op zijn
dochter.
> INTERESSANTE LINKS
De antropomorfe Panter roept uiteraard referenties op naar de even listige Reinaert. Verder zijn de vele gelaatsuitdrukkingen van het personage duidelijke links naar Disney (onschuld), de Cheshire Cat uit Alice in Wonderland
over naar meer roofdierachtige kenmerken.
> VAKWERKGROEP
Een kunstzinnige graphic novel als Panter leent zich perfect voor artistieke opdrachten waarbij een vak als Plastische
Opvoeding kan betrokken worden. Daarnaast is Panter ook vertaald in het Engels en Frans, dus kunt u ook de link
leggen naar het vreemdetalenonderwijs. Een link naar Technische Opvoeding/Techniek/ICT is even goed mogelijk
door de mediawijze kadering waarin wij de graphic novel plaatsen.

4

> LESTIPS EN MEDIAWIJZE KADERING
> DEEL 1: ADOLESCENTEN EN HET WEB
We leven in een gemediatiseerde samenleving, zoveel is duidelijk, en de jongeren blijven allerminst achter. Volgens
het apenstaartjarenonderzoek (https://www.apestaartjaren.be/onderzoek/apestaartjaren-5) heeft 90% van de
Vlaamse jongeren een actieve facebook-account en 86% een smartphone. Toch zijn veel jongeren nog naïef op het
internet, reden te meer om daar met het onderwijs op in te zetten. Concreet staat er in de vakoverschrijdende
eindtermen over mediawijsheid dat leerlingen alert moeten kunnen omgaan met media (14) en via de media
doordacht moeten kunnen participeren aan de publieke ruimte (15).
De tijd voorzien voor de omkadering is ongeveer een lesuur (dus 50 minuten). Op het eind van de les voorziet u best
een bundeltje (hier opgenomen in de bijlage). Voor bepaalde activiteiten is het handig dat de leerlingen een computer
in hun buurt hebben. Uw benodigdheden zijn voor het gemak: een computer, boxen (voor de videofragmenten),
internet, een beamer, minstens één exemplaar van de graphic novel en indien mogelijk een computerklas om de
leerlingen aan het werk te zetten.
> LESINSTAP: SOCIALE MEDIA? (5 MINUTEN)
Peil bij de leerlingen wie er gebruik maakt van sociale media, zo ja welke? Met behulp van gratis online platformen
als Kahoot! (https://kahoot.it/), Quizizz (http://quizizz.com/) en Socrative (http://www.socrative.com/) kunt u de
leerlingen verschillende icoontjes van sociale media tonen en vragen hoeveel ze er bij naam kunnen noemen en/of
zelf gebruiken.
> PRIVACY EN HET WEB (15 MINUTEN)
In de gemediatiseerde samenleving zullen veel leerlingen wel sociale media gebruiken en kennen, maar zullen ze er
niet zelden lichtzinnig mee omspringen. Via sites als “https://howsecureismypassword.net/” en
“http://www.testjewachtwoord.nl/” kunt u samen met de leerlingen kijken hoe sterk hun wachtwoorden zijn
(lang genoeg, combinatie van letters, cijfers en speciale tekens). Over datzelfde onderwerp zijn er ook twee filmpjes,
enerzijds het korte Jimmy Kimmels Passwords (https://www.youtube.com/watch?v=opRMrEfAIiI&noredirect=1) van
ongeveer 3 minuten, anderzijds het wat langere van Volt (http://www.een.be/programmas/volt/wie-heeft-mijnpaswoord) van ongeveer 9 minuten. Als u op zeker wilt spelen kan u ook de video’s vooraf downloaden met een
youtube downloader (verschillende daarvan zijn makkelijk terug te vinden via google).
Confronteer de leerlingen ook op een beschaafde manier met de gebreken in hun privacy-instellingen op facebook.
Leg ze uit hoe je die kunt aanpassen, maar let wel dat facebook de lay-out op tijd en stond aanpast. Tegenwoordig is
er een verkort privacymenu te vinden in de blauwe taakbalk van het profiel, aangeduid met een slotje. Op youtube
zijn er verschillende up-to-date filmpjes te zien over de privacy-instellingen.
Maak de leerlingen ook duidelijk dat af en toe de browsergeschiedenis en cookies verwijderen hun privacy ten goede
komt. Een browser die minder gegevens bijhoudt is Mozilla Firefox.
> HET WEB: ONPARTIJDIGE KENNIS? (10 MINUTEN)
Daarna kunt u met de leerlingen websites keuren. Zouden ze die website gebruiken voor een werkstuk, ja of neen?
Laat de leerlingen argumenteren. Eventueel kunt u in een lichtere vorm verwijzen naar de CRAP-test: Currency (Actualiteit), Reliability (Betrouwbaarheid), Authority (Autoriteit, wie is de auteur) en Point of view/purpose
(objectiviteit/doel).
Enkele goede voorbeelden zijn onder meer http://martinlutherking.org/ (een website van het extreemrechtse
Stormfront) en het pseudowetenschappelijke http://www.wanttoknow.nl/about/. Daarnaast kunt u ook een artikel
van het satirische TV Olen laten beoordelen. Handig is de hoaxwijzer (https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/),
waarbij men kan kijken welke sites niet serieus te nemen zijn.
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> WEBWOORDENSCHAT (10 MINUTEN)
Verder kunt u ook bij de leerlingen polsen hoeveel begrippen ze (her)kennen:
• Hoax (internetbedrog, bv. via kettingbrieven met als doel het netwerk te overbelasten) ,
• Phishing (internetoplichterij, vaak via mail),
• Pharming (internetoplichterij via webfarms, men wordt naar een verkeerde site geleid),
• Spam/ham (ongewenste mail en gewenste mail),
• Spyware (software die je gangen nagaat),
• Trojaans paard (programma dat de beveiliging uitschakelt van je computer),
• Malware (kwaadaardige software),
• Cookies (Data die bij een bezoek aan een website wordt bijgehouden. Zo zul je bv. op andere sites advertenties
zien over dingen die je misschien interesseren. Oplossing: browsergeschiedenis en cookies verwijderen.)
• etc. (U kunt de lijst aanvullen naar eigen goeddunken.)
Daarvoor kunt u opnieuw gebruik maken van een gratis quizsite als pakweg Kahoot! De termen die hier vermeld
staan en hun definitie zijn opgenomen in de leerstof voor de leerlingen.
> BLOGGEN + AANKONDIGING LEESOPDRACHT (10 MINUTEN)
Daarna is het tijd om de leesopdracht aan te kondigen. Om verder te gaan met mediawijsheid moeten de leerlingen
hun opdrachten (gekoppeld aan de leesopdracht) posten op een blog die door u wordt beheerd en nagekeken.
Een blog aanmaken kan onder meer via de gratis diensten Wordpress (https://nl.wordpress.com) en
Blogger (https://www.blogger.com).
Ter begeleiding is het best dat er op de blog genoeg tips staan (bv. sites met samenvattingen en recensies). Voor
strips zijn handige websites:
• http://stripgids.org/stripgids
• http://www.cuttingedge.be/boeken-en-strips
• http://www.stripspeciaalzaak.be/PHP/besprekingen
• http://www.enola.be/meer/strips
• http://www.stripinfo.be/lijst.php?recensieletter=a
• http://www.geekster.be/category/comics/bdstrips
• http://stripbesprekingen.blogspot.be/%20

> DEEL 2: EEN GRAPHIC NOVEL IN DE KLAS

> LESINSTAP (15 MINUTEN)
Laat de leerlingen de cover van de strip zien en verwachtingen formuleren. Maak daarbij gebruik van hulpvragen
zoals degene hieronder.
• Wat voor boek zou het kunnen zijn (de cover geeft even goed de illusie van een prentenboek, kinderboek of
een kunstboek)?
• Waarover zou het verhaal kunnen gaan?
• Wie zijn de personages op de cover?
Tijdens een onderwijs/leergesprek kunnen de leerlingen leren om hun eigen mening te beargumenteren en de mening
van anderen te respecteren. Elementaire beleefdheden als anderen te laten uitspreken kunnen zo ook aangekaart
worden.
Laat enkele pagina’s of prenten zien uit de strip (of projecteer die), laat de leerlingen zeggen wat ze ervan vinden.
Welke materialen zouden er gebruikt zijn? Welke sfeer stralen bepaalde plaatjes uit? Handig is ook om te kijken naar
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de verschillende gezichten die het personage Panter aanneemt en de leerlingen daarover te laten nadenken.
Bij deze activiteit helpt u de leerlingen zicht te oriënteren op het lezen en zicht voor te bereiden (2 van de stappen uit
OVUR: Oriënteren, Voorbereiden, Uitvoeren en Reflecteren).

> UITLEG OPDRACHT (5 MINUTEN)
Bekijk met de leerlingen de blog opnieuw. Leg uit dat er aan het lezen van de strip een aantal opdrachten verbonden
zijn waaruit ze de keuze hebben. Als ze de opdracht hebben uitgevoerd zetten ze hun werk op de blog. De leerlingen
krijgen de keuze uit een van de opdrachten (literair of artistiek) elke leerling zet ook kort zijn mening op de blog
zetten. De reeks opdrachten staan hieronder vermeld. Voorzie een overzicht van de opdrachten op de blog.

> LITERAIRE OPDRACHTEN
Te situeren in de eindterm “Nederlands context 5 literatuur, eindterm 31: De leerlingen kunnen:
• hun tekstkeuze toelichten;
• hun leeservaring verwoorden (inhoud van het werk weergeven, eigen mening weergeven);
• hun tekstkeuze en leeservaring documenteren.”
De opdracht ‘recensies verzamelen’ behandelt ook Nederlands context 5 literatuur, eindterm 32:
De leerlingen kunnen informatie over literatuur verzamelen en gebruiken. Zij maken hierbij kennis met het aanbod
van informatiekanalen zoals: bibliotheek, krant, tijdschrift, radio- en tv-programma’s, multimedia.”
> VERVOLG
Bv.: “Schrijf een vervolg van min. 30 regels.”
Panter leent zich uitstekend voor een vervolg door zijn eerder open einde. De leerlingen kunnen op die manier creatief
schrijven en uiting geven aan hun gevoelens over de graphic novel. Hoe zien zij het geheel verder gaan? Wat is hun
interpretatie van het gebeurde?
> RECENSIE SCHRIJVEN
Bv.: “Schrijf een recensie van min. 20 regels.”
De opdracht kan ook gecombineerd worden met de opdracht ‘recensies verzamelen’. Op die manier kunnen de
leerlingen informatie verwerken en zich verdiepen in de vorm van een recensie. Laat de leerlingen argumenteren
waarom ze een bepaalde mening hebben. Laat ze ook voorbeelden aanhalen. Verder kunt u als tips mee geven dat
ze kunnen kijken naar de vormgeving en de artistieke stijl van het boek, het verhaal(verloop) zelf, de personages en
hun eigen theorieën over die aspecten.
Handige sites om recensies over strips te vinden werden hierboven vermeld.
> RECENSIES VERZAMELEN
Bv.: “Verzamel zoveel mogelijk recensies en vergelijk ze met elkaar. Min. 20 regels + een bronvermelding.”
Daarbij kunnen de leerlingen ook omgaan met online communities rond lezen als goodreads en librarything.
De leerlingen kunnen leren hoe ze een bron beoordelen, wat belangrijk is om te verantwoorden waarom ze een
bron kozen. Een handig en veel gebruikt referentiekader voor bronvermelding is APA6.
> INTERVIEW MET AUTEUR OF PERSONAGE(S)
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In duo’s kunnen de leerlingen de rol van presentator en auteur op zich nemen. Daarbij is verdieping in de persoonlijkheid en het leven van de auteur nodig. De leerlingen moeten daarvoor dus voldoende onderzoek hebben
verricht. Daarnaast kunnen de leerlingen vragen voorbereiden die dieper ingaan op het gelezen verhaal.
In duo’s of kleine groepjes kunnen de leerlingen de rollen van presentator en personages/auteur op zich nemen.
Daarbij kan de leerkracht maximum 5 rollen onderscheiden: Kristientje, Panter, Kristientjes vader, de presentator en
de auteur.
> MENING SCHRIJVEN
Bv.: “Schrijf je eigen mening in min. 10 regels”
De leerlingen verwoorden hun eigen mening en kunnen daarbij rekening houden met o.m. hoe ze het verhaal hebben ervaren, inlevingsvermogen in de personages, de tekenstijl en vormgeving.

> ARTISTIEKE UITDAGINGEN
> FILM EEN TRAILER OF FRAGMENT
In kleine groepjes maken de leerlingen een trailer voor de graphic novel (2 à 3 minuten) of voeren ze een fragment
op van
5 à 10 minuten. Het resultaat plaatsen ze op de blog.
Eventueel kunnen de leerlingen ook hun deel opvoeren in de klas als daar tijd genoeg voor kan worden voorzien.
Essentieel voor het mediawijs gedeelte is dat de performance achteraf op de blog wordt gezet door de leerlingen.
> FOTO’S EN/OF VOORWERPEN ZOEKEN
De leerlingen zoeken bv. 10 foto’s of voorwerpen die passen bij de graphic novel. Daarna omschrijven ze waarom die
te maken hebben met de graphic novel. Daarbij kunnen ze ook gebruik maken van fotobewerkingsprogramma’s als
photoshop, gimp of illustrator. In kunstopleidingen of in de les plastische kunsten kan er eventueel een koppeling
gemaakt worden zodat de leerlingen leren met die software te werken.
> ALTERNATIEVE COVER
De leerlingen maken een alternatieve cover die past bij het verhaal. Daarvoor kunnen ze verschillende technieken
toepassen: schilderen, fotobewerking, collage, mixed materials, etc.

> ANDERE SUGGESTIES
> KLASGESPREK
“Nederlands, context 1, Luisteren (koppeling Spreken/gesprekken voeren) 7* De leerlingen zijn binnen de gepaste
communicatiesituaties bereid om’’:
• te luisteren;
• een onbevooroordeelde luisterhouding aan te nemen;
• een ander te laten uitspreken;
• te reflecteren op hun eigen luisterhouding;
• het beluisterde te toetsen aan eigen kennis en inzichten.
“Nederlands 2, Spreken/gesprekken voeren (koppeling Luisteren) 11: De leerlingen kunnen op beoordelend niveau
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voor bekende leeftijdgenoten hun standpunten/meningen of hun oplossingswijzen voor problemen in een
gedachtewisseling uiteenzetten en motiveren”
Panter biedt zoals gezegd genoeg gespreksstof. In de klas kan de stijl vergeleken worden met die van andere graphic
novels (bv. Ghost World van Daniel Clowes) of strips in het algemeen, kan de reden waarom de auteur op die manier
werkt, etc. besproken worden.
Daarnaast zijn er ook Panters bedoelingen. Ziet iedereen van de klas het zo? Zouden zij als kind ingegaan zijn op de
avances van Panter? Hoe zouden zij ermee omgaan als hun kind/vriend/vriendin opeens veel aandacht zou krijgen
van een onbekende? Verder is er het onderwerp pedofilie dat zeker voor wat verhitte meningen zal zorgen. Handig
is om bv. te koppelen naar internetverleiders, zogenaamde ‘predators’.

9

MEDIAWIJS 1
> SOCIALE MEDIA

Welke sociale media ken je? Welke gebruik je? Ben je daar vaak mee bezig?

> PRIVACY EN HET WEB
Hoe veilig is je wachtwoord? Veel mensen kiezen voor hun verjaardag, de naam van hun huisdier, enz.,
maar erg veilig is dat niet!

Tip? Gebruik een combinatie van:
• Hoofdletters en kleine letters;
• Speciale tekens (bv.: @ voor de letter a);
• Cijfers

Niet zeker? Gebruik dan https://howsecureismypassword.net/ en http://www.testjewachtwoord.nl/ om je
wachtwoord te testen. Verander ook regelmatig je wachtwoord.
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Gebruik je facebook, maar wil je niet dat iedereen je
vakantiefoto’s kan zien?
Gebruik dan de privacy-instellingen om aan te passen wie
wat kan zien op je profiel.
Die vind je bovenaan in de taakbalk van je profiel door op
het slotje te klikken.

> HET WEB: ONPARTIJDIGE KENNIS?
Is elke bron van informatie op internet wel betrouwbaar? Jammer genoeg niet. Sommige sites bevatten opzettelijk
valse informatie of proberen je iets te verkopen. Wil je weten of je een goede bron vasthebt? Kijk dan naar de regels
hieronder.
• Is de website recent?
o Wanneer werd de site het laatst geüpdatete?
• Is de website betrouwbaar?
o Is de info objectief (feit) of subjectief (mening)?
o Verwijst men op de site naar bronnen?
• Is de website een autoriteit ter zake?
o Is de auteur iemand die ertoe doet (een professor, deskundige, enz.)?
o Weet je wie de website betaalt?
o Staat er reclame op de website?
o Welke reputatie heeft de organisator achter de website?
• Wat is het doel van de website? (bv. informeren, verkopen, humor, enz.)
Maak bij twijfel ook gebruik van de hoaxwijzer: https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/

> WEBWOORDENSCHAT
Hoax

Internetbedrog, bv. via kettingbrieven om het netwerk te overbelasten.

Phishing

Internetoplichterij, vaak via mail.

Pharming  

Internetoplichterij waarbij je naar een verkeerde site wordt geleid.

Spam/ham

Ongewenste mail en gewenste mail.

Spyware

Software die je pc-gedrag bespioneert.

Trojaans paard

Programma dat je computerbeveiliging uitschakelt zodat hackers, virussen, enz. binnen kunnen.

Malware

Kwaadaardige software, bv. een computervirus of een worm

Cookies

Data die bij een bezoek aan een website wordt bijgehouden. Zo zul je bv. op andere sites
advertenties zien over dingen die je misschien interesseren. Oplossing: browsergeschiedenis
en cookies verwijderen.
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MEDIAWIJS 2: PANTER

Waar denk je aan als je deze cover ziet?

> OPDRACHTEN PANTER
• Lees de graphic novel Panter thuis.
• Denk goed na over de inhoud van het verhaal.
• Kies daarna uit de lijst hieronder een uitdaging of opdracht (literair of artistiek) die je daarna op de blog post.
• Ook schrijf je in 10 regels je eigen mening over wat je las op de blog (let daarvoor op het verhaal,
de personages, tekenstijl en het onderwerp). Wat vond je er goed aan en wat minder goed?
Zou je de strip iemand anders aanraden?
> LITERAIRE OPDRACHTEN
• Schrijf een vervolg van min. 30 regels.
• Schrijf een recensie van min. 20 regels.
• Verzamel zoveel mogelijk recensies en vergelijk ze met elkaar. Min. 20 regels + een bronvermelding.
• Schrijf een interview uit van min. 30 regels.
> ARTISTIEKE UITDAGINGEN
• Film een trailer of fragment van 2 à 3 minuten.
• Zoek 10 voorwerpen of foto’s die passen bij Panter en leg uit waarom.
• Maak een alternatieve cover.
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Hier zijn alvast wat handige sites om je op weg te zetten:
• http://stripgids.org/stripgids
• http://www.cuttingedge.be/boeken-en-strips
• http://www.stripspeciaalzaak.be/PHP/besprekingen
• http://www.enola.be/meer/strips
• http://www.stripinfo.be/lijst.php?recensieletter=a
• http://www.geekster.be/category/comics/bdstrips
• http://stripbesprekingen.blogspot.be
Veel succes!
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> BRONVERMELDING EN VERANTWOORDING
> AUDIOVISUELE BRONNNEN

Baert, D. (2015). Masterclass De Bijzondere Kinderen sessie 1. Geraadpleegd op 14 april 2016 via
https://prezi.com/5l5h7_xyocvl/masterclass-de-bijzondere-kinderen-sessie-1/
Baert, D. (2016). Masterclass De Bijzondere Kinderen sessie 2. Geraadpleegd op 14 april 2016 via
https://prezi.com/yvsttbwjzsuw/masterclass-de-bijzondere-kinderen-sessie-2/
Baert D. (2016). Over De Bijzondere Kinderen. Geraadpleegd op 14 april 2016 via
http://debijzonderekinderen.blogspot.be/
Brecht Evens (z.j.) Geraadpleegd op 31 maart 2016 via https://nl.wikipedia.org/wiki/Brecht_Evens
Brecht Evens Night Elegy 4 – 31 March (z.j.) Geraadpleegd op 31 maart 2016 via http://www.bilbolbul.net/
Croonenborghs, B. (2015). Belgian Wunderkind Brecht Evens Transcends Himself with his Stunning and
Complex OGN ‘Panther’. Geraadpleegd op 31 maart 2016 via
http://www.brokenfrontier.com/brecht-evens-panter-panther-review/
De Weyer, G. (2014). Panter van Brecht Evens naar Angoulême. Geraadpleegd op 31 maart 2016 via
http://cobra.canvas.be/cm/cobra/boek/boek-strip/1.2127258
Driessens, K. (2014). Panter: Het wachten waard. Geraadpleegd op 31 maart 2016 via
http://www.stripspeciaalzaak.be/PHP/besprekingen/index.php?module=album&id=3220
Evens, B. (2007). Hic Sunt Leones 2. Geraadpleegd op 31 maart 2016 via
http://brechtnieuws.blogspot.be/
Evens, B. (z.j.). About Brecht Evens. Geraadpleegd op 31 maart 2016 via
http://www.brechtevens.com/about/
Hogeschool Gent (z.j.) Doe de CRAP-test. Geraadpleegd op 21 mei 2016 via
https://bib.hogent.be/cursus/zoeken-op-internet/doe-de-crap-test/
Meesters, G. (2014). Panter: Smoezenpoes. Geraadpleegd op 31 maart 2016 via
http://www.depoort.com/nl/stripnieuws/detail/panter-2
Meesters, G. (z.j.). Brecht Evens. Geraadpleegd op 31 maart 2016 via
http://www.oogachtend.be/Brecht_evens_bio.html

> AFBEELDINGEN EN FIGUREN

Cobra (2014). Cover Panter. Geraadpleegd op 31 maart 2016 via
http://cobra.canvas.be/cm/cobra/boek/boek-strip/1.2127258
Croonenborghs, B. (2015). Afbeeldingen Panter. Geraadpleegd op 31 maart 2016 via
http://www.brokenfrontier.com/brecht-evens-panter-panther-review/
Kearney, J. (2014). Change all the passwords. Geraadpleegd op 21 mei 2016 via
http://www.mylocalbusinessonline.co.uk/
Wilmink, M. (2015). Help: wat moet ik met sociale media? Geraadpleegd op 21 mei 2016 via
https://www.weblish.nl/help-wat-moet-ik-met-social-media/

> INSPIRATIEBRONNEN

Dennis Baerts project De Bijzondere Kinderen, uitgewerkt aan de Openbare Bibliotheek van Nazareth.
Contactinfo: dennis.baert@nazareth.be en http://debijzonderekinderen.blogspot.be/
De stripkoffers van de Openbare Bibliotheek Beringen: http://zoeken.beringen.bibliotheek.be/?q=stripkoffer
De lestips ontwikkeld door Iedereen Leest, terug te vinden op www.jeugdliteratuur.org
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