
 
[VOORBEELD TEKST MAIL AAN SCHOOL]  
 
Onderwerp: gastles Online Masters  
 
Beste <naam leerkracht>,  
 
Als ouder <of oom/ tante/ buurvrouw/ buurman/ enz.> van <vul naam kind in> ben ik betrokken bij 
jullie school en wil ik graag onderstaande gastles onder de aandacht brengen.  
 
Ik werk bij VodafoneZiggo en als organisatie vinden wij het belangrijk met kinderen en jongeren in 
gesprek te gaan over de mogelijkheden en de uitdagingen van de digitale wereld. In 2017 
introduceerde VodafoneZiggo met medewerking met medewerking van ECP/ veiliginternetten.nl en 
Mediawijzer.net het gratis interactieve lesprogramma Online Masters, ruim 500.000 leerlingen in NL 
volgden de afgelopen jaren een van de lessen in Online Masters.  
 
Online Masters  
Online Masters is een programma over de digitale wereld voor de bovenbouw van primair onderwijs 
en onderbouw van het voortgezet onderwijs. Bij Online Masters staan vier onderwerpen centraal: de 
digitale wereld, creatief en vaardig online, veilig online en bewust online. Het lesprogramma – 
bestaande uit 13 lessen - is het hele jaar door in te zetten.  
 
In het online lesprogramma nemen verschillende ‘Masters’ uit het vak, van wetenschappers tot 
vloggers, de leerlingen via video’s mee in hun digitale wereld. Deze video geeft een korte impressie 
van het lesprogramma.  
 
Gastlessen  
Als medewerker van VodafoneZiggo en als ouder <buurvrouw/ tante/ oom enz.> kom ik graag langs 
om een gastles Online Masters te geven en met de kinderen/jongeren in gesprek te gaan over de 
digitale wereld. Bijvoorbeeld in de Week van de Mediawijsheid <in geval van andere datum – anders 
invullen>. Tijdens de gastles staat de les uit Digital Master centraal. We kijken hierin naar het 
verleden, heden en de toekomst van digitale ontwikkelingen. In deze les wordt ook een preview 
gegeven van de andere lessen in het lesprogramma.  
 
Is het voor jullie school interessant hieraan mee te doen? De gastles duurt ongeveer 1 lesuur. Er is 
een internetverbinding en een digibord of beamer nodig.  
 
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik die graag.  
 
Dank alvast voor jullie reactie.  
 
Groet,  
<naam Vodafoneziggo collega> 

http://www.online-masters.nl/
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1665578742~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F3383%2F22%2F566916185%2F2680337885.mp4~hmac=9e0f6c1234ac8d2181aa49971ede50bdca773b2a3e6947307d1991ae39f3f513/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/3383/22/566916185/2680337885.mp4

