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EXTRA OPDRACHT MEDIAMASTERS

opdracht   
Een jaar geleden kreeg Jurre een volgverzoek van Chris Geenruis op Instagram nadat hij een foto plaatste 
met de hashtag #telefoonverzameling. Sindsdien zijn ze online vrienden. Jurre wil Chris graag een keer 
ontmoeten, maar Chris doet daar een beetje geheimzinnig over. Kunnen jullie onderzoek doen naar het 
verhaal van Chris? Gebruik de tips die hieronder op het Cheatsheet staan om slim te zoeken met Google. 

ÌTip: De blog van Chris heet “Ruisverhaal”. Daar moet je zoeken!
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Detective skills

Cheatsheet 
Google Skills
Zoeken op volgorde van woorden
Plaats een groep woorden tussen aanhalingstekens. 
Bijvoorbeeld “langzaamste dier” 

Gebruik ‘Tools’ bij het zoeken 
Doe een zoekopdracht en klik op Tools om in een 
periode, taal of land te zoeken. 

Zoekopdrachten combineren 
Plaats OR tussen de zoekopdrachten. Bijvoorbeeld: 
koelkast OR ijskast.

Zoeken op social media
Plaats @ vóór een woord om op social media te 
zoeken. Bijvoorbeeld: @twitter 

Zoeken naar bestanden
Plaats filetype:[bestandsoort], zoals JPG voor foto’s, 
of PDF voor bestanden voor een woord. Bijvoorbeeld: 
spreekbeurt goudvis filetype:pdf. 

Woorden uitsluiten
Plaats - voor een woord dat je wilt weglaten. 
Bijvoorbeeld: beste apps -android

Zoeken op bedrag
Plaats achter een woord een € met een bedrag. 
Bijvoorbeeld tv €300. 

Over de kop!
Zoek naar do a barrel roll!  

Bitcode voor MediaMasters
Weet je al meer over Chris? De naam van het 
huisdier van Chris is de bitcode die jullie kunnen 
gebruiken om op MediaMasters Extra 40 extra 
bits te cashen!

Ìvond je dit leuk?
Vraag jouw juf of meester om ook dit soort 

lessen in de klas te geven! Laat ze naar 

deze website surfen: www.futurenl.org

Hoe zoek je op internet? Vast gewoon via een zoekmachine, zoals Google. Maar wist 
je dat er hele handige trucjes zijn om nóg beter online te zoeken! Tijdens deze extra 
opdracht kom je daar achter. Klaar voor de start? GO!


