MAAK
KENNIS
MET JIP!
INTRODUCTIE
Informatievaardigheden en kritisch denken zijn
belangrijke vaardigheden voor de eenentwintigste
eeuw. Het Jongeren Informatie Punt maakt al ruim 25
jaar betrouwbare informatie beschikbaar voor jeugd en
jongeren. Was begrijpelijke informatie in het verleden
schaars, nu worden jongeren overspoeld met informatie.
Via allerlei kanalen, zoals sociale media, nieuws sites en
whatsapp-groepen wordt informatie ‘gepusht’.
Veel jongeren blijken moeite te hebben met het vinden
en onderscheiden van juiste informatie, terwijl zij juist
tussen hun 12e en 27e jaar veel belangrijke beslissingen
nemen. Op basis van juiste informatie kunnen jongeren
zelf keuzes leren maken.
Het JIP helpt hen hierbij. Helpt u ons door onze korte
introductie les over het JIP aan uw leerlingen te geven?

DE LESBRIEF
Deze lesbrief hoort bij onze website:
www.jiphaaglanden.nl. De website voor
jongeren met betrouwbare informatie en
advies, zoveel mogelijk gevuld met de
lokale sociale kaart.

Wilt u aan de slag met
informatievaardigheden?
Gebruik dan de lesbrief
van Centrum 16.22.

Met behulp van deze opdrachten maken uw leerlingen eenvoudig
maar effectief kennis met het JIP en informatie van de website.
Het opdrachtenblad heeft u samen met deze lesbrief kunnen
downloaden. Deze kan direct door de leerling op de pc worden
gebruikt of u kunt het blad downloaden en uitprinten. Voor het
maken van de opdrachten dienen de leerlingen over internet en
een pc, tablet of mobiel te beschikken.

DOEL
Leerlingen vinden relevante jongereninformatie op onze website en
maken kennis met de dienstverlening van het Jongeren Informatie
Punt (JIP) Haaglanden. Zo weten zij waar zij terecht kunnen als zij
vragen hebben die zij nergens anders willen, kunnen of durven
stellen.

TIJDSDUUR
De lesbrief bestaat uit drie onderdelen; 1. Introductie, 2. Opdrachten,
3. Nabespreking. De opdrachten variëren in tijdsduur; u kunt naar
eigen inzicht opdrachten combineren om bijvoorbeeld één lesuur in
te richten. Wel is het gewenst om altijd de introductie en nabespreking
in te plannen.

NIVEAU
De opdrachten zijn gericht op jongeren van 12 t/m 18 jaar.
De opdrachten zijn geschikt voor meerdere doelgroepen. Bij elke
opdracht vindt u een indicatie van de moeilijkheidsgraad voor de
vragen, aangegeven met sterretjes:
* praktijkonderwijs
** voortgezet onderwijs-onderbouw
Met behulp van deze indicatie en naar uw eigen inzicht kunt u de
opdrachten voor uw leerlingen selecteren.

LESBRIEF INSTRUCTIES
1. INTRODUCTIE
(5 MINUTEN)
Vertel de leerlingen dat zij
vandaag het JIP (beter) leren
kennen. Naar aanleiding van
een introductiefilmpje krijgen
de leerlingen een werkblad met
vragen. De antwoorden van de
vragen kunnen zij vinden op
www.jiphaaglanden.nl.
Vraag de leerlingen wie er van het JIP heeft gehoord, wat
kunnen zij erover vertellen en waar kun je het JIP vinden?
Start het introductiefilmpje van het JIP.

2. OPDRACHTEN (VARIABEL IN TIJDSDUUR)
Van de meeste thema’s op de website zijn er opdrachten
opgesteld. De opdrachten bevatten een situatie (of
een vraag) en een zoekopdracht die met behulp van
informatie op de website vervuld kan worden. Geef uw
leerlingen duidelijk aan welke opdracht(en) zij dienen
te maken, u kunt ze aanvinken op het werkblad. Bij
iedere opdracht laat u de leerling het antwoord en waar
de informatie is gevonden, noteren. De antwoorden
kunnen hierna centraal besproken worden. De extra
internetvragen aan het eind van de lesbrief bevatten een
e-mail en WhatsApp-opdracht.

3. NABESPREKING (5 MIN)
Sluit de les af met korte evaluatievragen. Wat vinden de
leerlingen van de opdrachten? Wat vinden zij waardevolle
informatie? Zouden zij bijvoorbeeld een vriend of vriendin
naar het JIP verwijzen voor hulp?
Als leerlingen verder nog vragen hebben, ergens
informatie of advies over willen kunnen zij altijd hun
vraag stellen via de Whatsapp of langskomen bij JIP
Haaglanden
Optioneel, maar wel handig:
Bekijk met uw leerlingen ons YouTubekanaal: JIP
Haaglanden.

EVALUATIE
Wij zijn benieuwd naar wat u van onze les vindt, hoe de
leerlingen reageerden en uw tips ter verbetering.
Op de webpagina waar u deze lesbrief heeft gedownload
vindt u ook een link naar het feedbackformulier. We
waarderen het zeer als u ons van uw feedback voorziet!

070 - 205 35 00
info@jiphaaglanden.nl

www.jiphaaglanden.nl
Je vindt JIP ook op
de bekende social media

Meer info: www.jiphaaglanden.nl

