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Aanbod Mediawijsheid
Minecraft-bouwwedstrijd

Educatieve escaperoom (maart 2018)

Samenwerken, creativiteit, programmeren? Met het immens populaire
spel Minecraft leren jongeren al deze
vaardigheden door in een team een
bouwopdracht te bouwen met de digitale blokjes van het spel. Nagenoeg alle
kinderen tot 14 jaar spelen het.
Het Medialab van de Bibliotheek Eemland heeft een complete Minecraftbouwwedstrijd waarin jongeren in
teams een eigen weiland krijgen om
in te bouwen. Alle cheats zijn uitgeschakeld en de server is ingesteld,
dus de jongeren kunnen direct overleggen en samen aan de slag!

Spelenderwijs leren en er ook nog
adrenaline van krijgen? In de educatieve
escaperoom van de Bibliotheek Eemland worden alle zintuigen op de proef
gesteld en moet de klas binnen een uur
ontsnappen door verschillende puzzels
op te lossen. De puzzels zijn op het
niveau van de jongeren afgestemd. Net
zo spannend als een reguliere escaperoom, maar dan met een extra educatief
tintje!

Social media-voorlichting
In samenwerking met studenten van de
Hogeschool Utrecht (HU) en stadsLAB033
geven we een social media-voorlichting.
Wat doen de jongeren online en welke
informatie en foto’s laten ze openbaar
achter? Zijn foto’s op Snapchat wel echt
verdwenen na een tijdje?
Het pakket bestaat uit twee verschillende voorlichtingen bestaande uit
vier thema’s rondom social media. Eén
algemene voorlichting is ook mogelijk.

Kahoot Quizz
Hoe mediawijs zijn uw leerlingen? Ze
spelen de hele dag op hun mobiel, maar
hebben ze ook echt feitenkennis over
de (on)mogelijkheden van de moderne
techniek? Tijdens deze interactieve livequiz kunnen de leerlingen meespelen op
hun eigen telefoon en is de score live te
zien op het smartboard.

Contactinformatie
Diny Scheper
033 463 19 14
d.scheper@bibliotheekeemland.nl

De Bibliotheek Eemland
Postbus 1138
3800 BC Amersfoort
info@bibliotheekeemland.nl
www.bibliotheekeemland.nl

Het belang van lezen
en mediawijsheid
Voor jongeren is een goede leesvaardigheid van groot belang. Leerlingen
die niet goed kunnen lezen, lopen meer
kans om de school te verlaten zonder
een diploma. De specialist Voortgezet
Onderwijs van de Bibliotheek Eemland
helpt u graag jongeren enthousiast te
maken om te gaan lezen. Dit doet zij
door leerlingen boeken te laten ontdekken die aansluiten bij hun belevingswereld. Zo laat ‘De Boekenshow’
jongeren kennismaken met boeken
voor hun eigen leeftijd en wordt lezen
aantrekkelijk gemaakt met programma’s als ‘De Weddenschap’, ‘De Jonge
Jury’ en onze eigen Voorleeswedstrijd.

Voor leerkrachten bevatten de programma’s informatie over hoe op een
leuke manier aan leesbevordering kan
worden gedaan. Het doel is dat jongeren enthousiaste lezers worden. Want
wanneer ze meer gaan lezen, zal dit
hun schoolprestaties op een positieve
manier beïnvloeden.
Naast leesvaardigheid is het ook
van belang dat jongeren mediawijs
worden, willen ze goed kunnen functioneren in de samenleving. Daarom
heeft de specialist Digivaardigheid van
de Bibliotheek Eemland leerzame, leuke
en spannende programma’s ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs.
Wilt u meer informatie over het aanbod of wilt u een bestelling doen, dan
kunt u contact opnemen met Diny
Scheper. Haar contactgegevens vindt u
op de achterzijde van deze folder.

Aanbod leesbevordering
De Boekenshow (klas 1)
Een Boekenshow verleidt leerlingen om
(meer) te gaan lezen:
• met een presentatie van de nieuwste en meest interessante boeken;
• met informatie over genres en
auteurs;
• door het voorlezen van fragmenten
en een fragmentenspel;
• met tips om zelf leuke en geschikte
boeken uit te kiezen;
• door langs de afdeling Young12+ te
lopen (in de vestiging van de Bibliotheek Eemland)
De Boekenshow kan plaatsvinden in het
Eemhuis, de Bibliotheek Vathorst of in
de klas.

De Voorleeswedstrijd (klas 2)
De Voorleeswedstrijd bestaat uit een
voorleesworkshop in de klas, gegeven
door de specialist van de Bibliotheek.
De klas nomineert een aantal leerlingen om mee te doen aan deze leuke
wedstrijd. Per school wordt een finale
gehouden.

De Weddenschap (leerlingen onderbouw havo/vwo & vmbo-leerlingen)
Dit betreft een korte introductieles
om leerlingen in te schrijven voor dit
landelijk succesvolle project. Vorig jaar
deden 5000 jongeren mee. De leerlingen kiezen een Bekende Nederlander als
leescoach en lezen drie boeiende boeken
naar keuze in een half jaar. De les kan
uitgevoerd worden op school, mits de
lokalen beschikken over een digibord.

Verkiezing van de Junior Stadsdichter (bovenbouw van het voortgezet
onderwijs)
In samenwerking met Scholen in de
Kunst en de Amersfoortse stadsdichter
Eva Vleeskruijer kiezen we in het najaar
een Junior Stadsdichter. Met een workshop, een creatieve opdracht en een
eervolle prijs!

De Jonge Jury (klas 2 en 3)
Na een introductieles door de specialist krijgen de leerlingen voor twee
maanden een collectie boeken uit de
Jonge Jury. Het gaat hier om de nieuwste leesboeken! De jongeren kunnen de
boeken jureren via www.jongejury.nl.

