
Voorbereiding:
  Download de Mijn Cyberrijbewijs Certificaten op  

www.mijncyberrijbewijs.nl

  Voorzie de certificaten van de namen van de leerlingen 
en zet er een handtekening op.

  Zorg dat de leerlingen hun persoonlijke poster bij de hand 
hebben.

Korte recap
Vertel de klas dat jullie kort terug gaan kijken op de lessenreeks, 
je kan de leerlingen de volgende vragen stellen:

  Wat is jullie opgevallen over de lessen?
  Wat hebben jullie geleerd van de lessen?
  Wat vonden ze van de lessen, en waarom?

Terugkijken
Pak de persoonlijke poster erbij. Je kunt de volgende vragen 
stellen aan de leerlingen:

 Wat hebben jullie (per les) opgeschreven en waarom?
 Wat is je het meest bijgebleven?
 Wat is volgens jou het belangrijkste dat je hebt geleerd?
 Weet je nog waar je hulp kunt vinden?

Voor de leerlingen is het uitreiken van het certificaat een 
bijzonder moment, maak er een feestje van!

Laat de leerlingen het certificaat opbergen in het mapje met 
de persoonlijke poster en eventuele andere lesbrieven en 
geef het mee naar huis.  

Tip: Heb je de informatiebrief voor de ouders en/of verzorgers 
en bijhorende praatplaat nog niet uitgedeeld, dan kun je deze 
uiteraard alsnog meegeven aan de leerlingen.

Afsluitend aan de vijf lessen kijken de leerlingen nog één keer terug op Mijn Cyberrijbewijs  
en krijgen ze een certificaat. Dit nemen ze mee naar huis en kan, naast de informatiebrief voor  
de ouders en/of verzorgers en de bijbehorende praatplaat, de start zijn van een gesprek met 
ouders en/of verzorgers. 
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???Meer weten? Op de website www.mijncyberrijbewijs.nl vind je: 

 Al het lesmateriaal van Mijn Cyberrijbewijs

 De informatiebrief en praatplaat voor ouders en/of verzorgers

 Achtergrondinformatie over Mijn Cyberrijbewijs

 Aanvullend lesmateriaal over digitale weerbaarheid
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