
Wachtopdracht 1:

Kies uit de profielen hieronder 
1 persoon waar jullie graag een 
bericht naar zouden sturen:

Skaterboy1998
man, 12 jaar 

Naam: Robbie
Geboortedatum: - 
Woonplaats: Zonhoven
Aantal volgers: 10 000
Interesses:
skaten, scouts, voetballen, buiten zijn
Over mezelf:
niet-roker, sportief, op zoek naar de liefde!!
Meer weten?
privé bericht sturen! > robbie578@hotmail.com

Lucky_me
vrouw, 10 jaar

Naam: wil je wel weten hé?!
Geboortedatum: - 
Woonplaats: Geel
Aantal volgers: 103
Interesses:
computeren, TV kijken, muziek, Joepie lezen, 
zwemmen…
Over mezelf:
Familie: twee broers van 12 en 15
Favoriete kledingmerk: H&M
Filmstijl: Romantiek, horror, actie
Sterrenbeeld: schorpioen

Sexy_Julie
vrouw, 14 jaar

Naam: Julieke
Geboortedatum: 25-01
Woonplaats: Gent
Aantal volgers: 6 020
Interesses:
dansen, films, fotografie, op vakantie gaan (Turkije!)
Over mezelf:
Volg je mij op Instagram?
bruin haar, blauwe ogen
lengte: 1m55
gewicht: 40kg
schoenmaat: 37

Shygirl
vrouw, 12 jaar

Naam: Lize De Wachter
Geboortedatum: 18-07
Woonplaats: Oostakker 
Aantal volgers: 37
Interesses:
Tekenen, mijn hond Luka, ijsjes eten, TIK TOK! 
Over mezelf:
I feel all alone.
When nothing is going right…
Where are you now?
I can see the light... 

Ikke
man

Naam: Als je mij kent, dan weet je mijn naam!
Geboortedatum: 3 november xxxx
Woonplaats: België 
Aantal volgers: 322
Interesses:
Auto’s, mijn maten, misdaad strips lezen, 
basketbal...
Over mezelf: favoriete frisdrank: Ice-Tea
Merk smartphone: De allernieuwste iPhone
Liefdesstatus: ??

Love Master
man, 13 jaar

Naam: Stijn Verherwegen
Geboortedatum: 05-10
Woonplaats: Tiensesteenweg 201, 3000 Leuven
Aantal volgers: 157
Interesses:
feesten, Fortnite, leuke meisjes…
Over mezelf:
Ik hou van plezier. Ik ben single.
Dus je kan maar vragen!
Je kan me haten, je kan over me praten, maar 
dan mag je NU mijn profiel verlaten !!



Waarom kiezen jullie dit profiel? Wat vinden jullie van deze persoon?

Is het iemand die jullie willen leren kennen? Waarom?

Denken jullie dat deze persoon de waarheid spreekt?

Beantwoord de volgende vragen:
Denken jullie dat deze jongeren hun juiste leeftijd opgeven?

Over welke gegevens wordt er volgens jullie vaak gelogen? Waarom?

Wat is een ‘normaal’ aantal volgers op Instagram? Waarom?




