Handleiding/Lesidee: Fakebook
Voorkennis

Basiskennis Windows, internet

Moeilijkheidsgraad

We maken een nep facebookprofiel aan.

Lesidee
 De kinderen zoeken naar informatie van een bekende (historische)
persoon, een stripfiguur, het hoofdpersonage van een boek ….
 Deze informatie verwerken zij in een profielpagina op Fakebook
(http://www.classtools.net/FB/home-page ).
 De profielen kunnen worden opgeslagen en later worden bewerkt of
geraadpleegd.
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Korte handleiding bij Fakebook
Wat?

Een vals Facebookprofiel

Website:

http://www.classtools.net/FB/home-page

Platformen:

web

Werkwijze:
1 Een account aanmaken
 Een account aanmaken
hoeft (kan) niet voor deze
tool.
2 Je Fakebookprofiel
aanpassen:
 Kies een omslagfoto: “click here to add a cover image”;
 Kies een profielfoto en voeg je naam toe;
 Vul je persoonlijke info (“About”)aan: geboorte, familie…
(onbeperkt aan te vullen)
 Voeg vrienden toe:
o Klik eerst op de naam (“type here”) en voeg een naam van
een vriend toe.
o Er verschijnt dan een foto. Die kan je aanpassen door erop
te klikken.
o Wil je meer dan zes vrienden, klik dan op “Add new block”.
3 Je tijdlijn aanpassen:
 Je kan gemakkelijk statusupdates toevoegen, maar wel in deze
volgorde:
o Typ tekst, voeg een foto of video toe (uploaden) of plak
een link.
o Als je de link van een YouTube-filmpje plakt, verschijnt het
filmpje op je tijdlijn.
o Klik op “Submit”
o Klik vervolgens op “edit” onder je update en kies een
vriend. Normaal gezien verschijnt automatisch de foto die
je bij die vriend hebt geplakt. Kies ook de datum waarop je
de update hebt geplaatst.
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Net zoals bij Facebook kan je updates ‘liken’ of ‘comments’
toevoegen:
o Liken: typ gewoon de namen van vrienden die deze update
leuk vinden.
o Comment: klik op “comment”. Typ in het bovenste vak de
naam van wie reageert en typ je reactie.
4 Je tijdlijn opslaan en delen:
 Je tijdlijn opslaan:
o Als je al enkele updates op je tijdlijn hebt staan, kan je je
project opslaan: klik op “save”.
o De eerste keer dat je je tijdlijn opslaat, zal je worden
gevraagd om een paswoord toe te kennen.
o Je tijdlijn delen: klik rechtsboven op “Share”. Je krijgt dan
drie mogelijkheden:
 De URL-code: eenvoudig te plakken in een eigen
mail;
 De embedcode: om toe te voegen aan een website;
 QR-code (= quick response code)
 Een web shortcut downloaden: een snelkoppeling.
Goed om te weten




Om inspiratie op te doen, kijk zeker eens bij “gallery”. Dat is handig
voor de leerlingen: zo zien ze wat de mogelijkheden zijn.
Voor de leerkracht is een “Marksheet” of evaluatieblad voorzien.
Je kan je tijdlijn ook afdrukken op papier.

Mogelijke toepassingen:


Maak een Fakebook-profiel van een personage uit je boek. Vertel
het verhaal of een belangrijke scene vanuit het standpunt van dat
personage. Zorg ervoor dat alles klopt: vrienden, tijd, reacties…

