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Mediabegrip week 16-17 Easter eggs 

 

Voor de leerkracht. 

Achtergrondinformatie.  

Datum: onbekend  Auteur: watspeeltmijnkind.nl 

 

Wat betekent EASTER EGG? 

De verborgen grapjes, referenties en gebeurtenissen in games worden vaak onder 

de verzamelterm 'easter egg [iester-egh]s' geplaatst; letterlijk paaseieren. 

Spelontwikkelaars verstoppen deze goedheden vaak in hun spel als knipoog naar 

andere games of simpelweg als saillant uitstapje buiten de gevestigde spelwereld.  

 

In het verleden waren easter eggs nog relatief zeldzaam, maar tegenwoordig zijn ze 

vaker vaste kost voor de spelers. Het vinden van easter eggs wordt vaak beloond, 

waardoor gamers vaak in grote getalen op zoek gaan naar de 'paaseieren' die een 

game waarborgt. Sommige liggen voor de hand, andere worden pas na jaren 

ontdekt en gedeeld op sociale platformen als YouTube en Twitch. 

 

Doelen.  
De leerlingen ontdekken door hun informatievaardigheden in te zetten dat er 

verstopte inhoud te vinden is op internet. 

 

Dit sluit aan bij de mediawijsheidcompetenties: G1, G2 en C1 
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Uitwerking per dia.  

Open de bijbehorende PowerPoint waarin deze les voor je klaarstaat.  

Dia 1: Titeldia. 

Dia 2: Introduceer de les door het begrip easter eggs te bespreken. Zijn er kinderen 

die weten wat het woord easter eggs betekent en wat easter eggs op internet 

kunnen zijn? Door verder te klikken op de dia, komt het antwoord tevoorschijn. Zijn er 

leerlingen die na het zien van het antwoord een voorbeeld van een easter egg 

kunnen opnoemen? (Bijvoorbeeld de tip van de vorige les: zet de taalinstellingen 

van google op pirate.) 

Dia 3: Laat de leerlingen naar www.google.com gaan en laat ze de tekst ‘do a 

barrel roll’ intypen. Wat gebeurt er nu? De tekst barrel roll verwijst naar het 

kunstvliegen, het is een beweging waarbij een vliegtuig een kurketrekker doet.  

Dia 4: In dit filmpje zien de leerlingen verschillende voorbeelden van easter eggs op 

internet. Dit filmpje duurt ongeveer drie minuten. Bespreek welke voorbeelden de 

leerlingen hebben gezien. 

Dia 5: De leerlingen zoeken de website Google Maps op. Laat ze hier de 

zoekopdrachten doen. Door de vraag op de dia te volgen, kunnen ze een easter 

egg vinden. Deze easter egg verwijst naar de mythe van het monster van Loch Ness. 

Als de leerlingen deze mythe niet kennen, dan biedt het filmpje dat onderaan de 

dia wordt gelinkt, achtergrondinformatie. 

Dia 6: Ook bij deze zoekopdracht kunnen de leerlingen op dezelfde manier een 

easter egg vinden. Deze easter egg verwijst naar de rode draak van Wales.  

Dia 7: Als de leerlingen zelf een smartphone hebben, laat ze dan uitvinden op welk 

besturingssysteem deze draait (bijvoorbeeld iOS 12 of android 9). Laat ze op internet 

zoeken of er ook een easter egg in hun smartphone verstopt zit. Als de leerlingen niet 

weten op welk besturingssysteem de telefoon draait, dan kunnen ze dit vinden in de 

instellingen van de smartphone. Dit werkt als volgt: ga naar instellingen > systeem > 

over telefoon of instellingen > algemeen > over (Let op: per smartphone kunnen de 

menu’s iets verschillen).  

Dia 8: Afsluitende dia. Door verder te klikken, komt er een voorbeeld van een easter 

egg op Google Chrome in beeld. 

 

Huiswerkopdracht 

Tijdens de les hebben de leerlingen uitgevonden of er een easter egg verstopt zit in 

hun eigen smartphone. Laat de leerlingen thuis proberen of ze deze easter egg 

daadwerkelijk kunnen vinden. Als de leerlingen zelf geen smartphone hebben, 

kunnen ze dit wellicht proberen op de telefoon van hun vader/ moeder of iemand 

anders.  

 

 

Gebruikte bronnen. 

https://watspeeltmijnkind.nl/betekenis/easter%20egg 

De overige bronnen staan vermeld in de voetnoot van de PowerPointpresentatie. 

http://www.google.com/

