21st Century Skills onderwijs
Educatief programma Medialab Bibliotheek Eemland

Inleiding

Met het Medialab zet de Bibliotheek Eemland zich in voor digitale educatie door
de ontwikkeling van lesprogramma’s in 21st Century Skills. We bieden workshops en
doorlopende cursussen aan op locatie en in het Medialab in Het Eemhuis in Amersfoort.
Meer informatie over projecten die in deze brochure genoemd worden kunt u vinden op
www.medialabeemland.nl of door te mailen naar medialab@bibliotheekeemland.nl.
Als u inhoudelijke vragen of opmerkingen heeft over de projecten, of als u andere
wensen heeft, neem dan contact met ons op:

Reda van der Putten - r.van.der.putten@bibliotheekeemland.nl
Projectleider mediawijsheid en 21st Century Skills
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Leerdoelen 21st Century Skills
De Bibliotheek Eemland hanteert de leerdoelen 21st Century Skills zoals deze
zijn omschreven door SLO en Kennisnet in hun model voor digitale geletterdheid.
Meer informatie vindt u op www.medialabeemland.nl.

1 Informatie vaardigheden
Basiskennis van computerbegrippen en -programma’s

3 Mediawijsheid

Vaardigheden en mentaliteit
die nodig zijn om bewust, kritisch
en actief om te gaan met media

2 Computational thinking
Problemen op kunnen lossen
met computertechnologie

4 ICT - basisvaardigheden

Op basis van informatiebehoefte
online kunnen zoeken, selecteren,
verwerken en gebruiken van
relevante informatie

Medialab:
21st Century
Skills aanbod

Bee-Bot
Mediawijsheid robot (groep 1/2/3/4)
De Bee-Bot is een
lespakket met een
programmeerbare
robot. Kinderen
kunnen de robot
zelf programmeren door een route uit
te stippelen en deze in te stellen. De BeeBot volgt deze route door de instructies
van de leerlingen op te volgen. Om Botje
de Bee-Bot ook te kunnen gebruiken bij
bestaande lessen zoals rekenen en taal,
zijn er handige lesbrieven toegevoegd
aan deze leskist en meer dan 150 verwisselbare kaarten.
Leskist, kreukvrije mat en gastles zijn los
te bestellen.
Bekijk het filmpje met een lesvoorbeeld
van de Bee-Bot Robot leskist:
http://bit.do/botjebij
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BOOK-O-MATIC
Gastles verhalen vertellen (groep 2/3/4)
Een eigen film maken hoeft
niet moeilijk te zijn. Tijdens
de Book-O-Matic workshop
maken de leerlingen in
tweetallen met verschillende plaatjes
een eigen stripverhaal. Met hun
fantasie laten ze de figuurtjes de
vreemdste avonturen beleven. Als de
plaatjes in de goede volgorde liggen is
er de optie om in een extra lesuur de
verhalen zelf in te spreken op de camera
terwijl ze de plaatjes langs de camera
bewegen. Zo ontstaat een complete film.

Diploma Veilig Internet
Mediawijsheid (groep 5/6/7/8)
Het lespakket Diploma Veilig
Internet van Kennisnet bevat
een interactief online spel:
‘The Game’. In een veilige, educatieve
omgeving gaan leerlingen op een speelse
manier met mediawijsheid aan de slag.
In vijf levels leren leerlingen over: veilig
surfen, betrouwbaarheid van internet,
zoekvaardigheden, online imago en
digitaal pesten. Tijdens de gastles komt
een Medialab-docent naar de school
om met de klas het eerste level van The
Game te spelen. The Game wordt door de
eigen docent afgesloten met een digitale
eindtoets met diploma.
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Educatieve Escaperoom

Titel komt hier

(groep 5/6/7/8)
De Educatieve Escaperoom biedt lesstof
in de vorm van een interactieve beleving.
Binnen één uur moeten alle leerlingen
ontsnappen door educatieve puzzels op
te lossen. Dit zijn puzzels op het gebied
van 21st Century Skills en leesbevordering.
Leuk en leerzaam tegelijk dus!
Leerlingen van groep 5, 6 en 7
De wereldberoemde ‘kat van
het jaar’ Mittens is ontsnapt!
Waar is ze naartoe? Kan jouw
klas rechercheur Bromsnor
helpen met het terugbrengen
van Mittens bij haar baasje?
Leerlingen van groep 8
Vlogger Robin deelt haar
hele leven op social media
en heeft duizenden volgers
en bewonderaars. Robin is
ontvoerd door een stalker
die haar accounts gehackt heeft. Help de
cyberpolitie van Datanet om Robin terug
te pakken uit de handen van de hacker.
Bekijk de film en reserveer
op medialabeemland.nl
Dit jaar al geweest met de
klas? Deel de teams anders
in en verbeter je tijd! Ook is er komend
schooljaar een bonuspuzzel waarmee
de klas extra punten kan verdienen.
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Micro:Bit Maker Kit

Digitale Knikkerbaan

Minecraft-bouwwedstrijd

Minecraft programmeren

Leskist (groep 5/6/7/8)

Educatieve game (groep 5/6/7/8)

Event. Tot 120 lln per dag (groep 5/6/7/8)

Leren programmeren (groep 5/6/7/8)

De Micro:Bit is een door de BBC ontwikkeld programmeerkastje. Met deze
simpele set kan je heel makkelijk je eigen
jukebox of snake game programmeren.

Met de educatieve game Contraption
Maker maak je zelf de meest geweldige
knikkerbanen!

De speerpunten van de ‘21st Century
Skills’ zijn samenwerken, creativiteit en
leren programmeren. Dit komt allemaal
samen in Minecraft. Met het immens
populaire spel Minecraft leren kinderen
al deze vaardigheden door in een team
een opdracht te bouwen met de digitale
blokjes van het spel. Nagenoeg alle
kinderen vanaf groep 5 kennen het.

Zelf de personages van Minecraft programmeren? Dankzij het programma
van studio.code.org kunnen leerlingen
spelenderwijs leren programmeren met
onder meer de figuren uit Minecraft.

Lanceren, botsen, hendels en roltrappen.
Gebruik je fantasie om de bal naar het
doel van de missies te krijgen.

In de leskist zitten 30 Micro:Bits, al het
aansluitmateriaal en een handleiding
die leerlingen zelf kunnen volgen.
Let op: eigen laptops of tablets nodig.
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Het Medialab van de Bibliotheek
Eemland heeft een complete Minecraft-bouwwedstrijd waarin jongeren in
teams een eigen weiland krijgen om op
te bouwen. U kunt kiezen uit de thema’s
moderne architectuur of middeleeuwse
architectuur. Of natuurlijk een thema
op maat. Alle cheats zijn uitgeschakeld
en de server is ingesteld, dus de jongeren kunnen direct overleggen en samen
gaan bouwen!

Voor de gastles komt een Medialabdocent naar de school om de leerlingen
te helpen zelf te programmeren. Stap
voor stap en spelenderwijs worden de
levels doorlopen en leren de leerlingen
programmeren. Ook vertelt onze
technische specialist hoe computerspelletjes worden gemaakt en hoe
de leerlingen thuis verder kunnen
programmeren.
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NASA Simulator

Educatieve game (groep 5/6/7/8)
Word een echte raketgeleerde!
Met het spel Kerbal Space
Program leer je in een
mum van tijd echte raketten
ontwerpen, testen en lanceren.
Dit wetenschappelijke spel laat je stap
voor stap je hele ruimteschip bouwen:
de motor, de vorm, de vleugels, alles kan
je zelf kiezen! Lukt het jou om je raket
naar Mars te brengen? Of kom je niet
verder dan het lanceerplatform?
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Weekjournaal in de klas

Schooljournaal
(groep 7/8)
Groep 7 en 8 maken op één dag samen
een journaal op school met de camera’s
en apparatuur van Het Medialab. Het
eindresultaat kan dezelfde avond nog
bekeken worden met de hele school.

VR op school
Gastles (groep 7/8)
Themaweek: schoolbezoek, lesbrief
en bezoek aan het Medialab (Eemhuis)
(groep 7/8)
Een eigen weekjournaal
met de klas! Op maandag
komt een specialist van
de Bibliotheek in de klas om
uit te leggen hoe je nieuws kunt verzamelen en hoe je er een goede tekst over
schrijft. Vervolgens gaan de leerlingen
in groepjes informatie verzamelen voor
een nieuwsitem. Of het nu gaat over
een weggelopen hondje, de verdwenen
linkerschoen van de conciërge of oorlogsleed in verre landen; de klas stelt haar
eigen weekjournaal samen. Op vrijdag
komen de groepjes leerlingen naar Het
Medialab in Het Eemhuis om in de studio
alle nieuwsitems aan elkaar te praten en
te monteren. Het filmpje van het Weekjournaal wordt na de montage direct
meegegeven aan de klas.
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Met de HTV Vive professionele VR-bril
kunnen leerlingen zelf rondlopen in
een digitale educatieve wereld. In deze
wereld moeten de leerlingen proberen
te ontsnappen uit een
doolhof door vragen te
beantwoorden.
De Medialab-docent bezoekt
de school met één VR-bril. De leerlingen
krijgen elk 10 minuten de kans om zo
veel mogelijk vragen goed te beantwoorden en zo uit het educatieve doolhof te
ontsnappen.
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Leraren basiscursus Scratch

Scratch programmeren (pro’s)

Kwaliteitsbevordering voor leraren van
de bovenbouw
Leren programmeren kan tegenwoordig
met gratis online programma’s zoals
Scratch. Docenten kunnen dit gemakkelijk
zelf toepassen in de klas, als ze met het
programma hebben leren werken. In deze
twee uur durende workshop leren alle
docenten van de bovenbouw om zelf met
Scratch aan de slag te gaan in de klas.

Muziek programmeren

Nepnieuws maken

Leskist (groep 7/8)

Gastles (groep 8)

Met een Arduino microcontrollers kan je eenvoudig echt
programmeren. Je kunt er van alles mee
maken. Ontwerp bijvoorbeeld je eigen
slimme en creatieve muziekinstrument.

Overal in het ‘echte’ nieuws hoor je de
term: ‘nepnieuws’. Maar wat is nepnieuws? Hoe herken je het? En hoe wordt
het eigenlijk gemaakt? Tijdens deze
workshop ga je een tv-interview bekijken
zoals het is uitgezonden. In groepjes ga
je vervolgens bekijken wat de meneer of
mevrouw op televisie heeft gezegd en
hoe je die woorden kan manipuleren.
Elk groepje maakt een andere versie van
het interview. Zo wordt de gast negatief
neergezet, grappig, heel rustig of juist
heel boos. Vervolgens ga je het interview
zo monteren dat de woorden van de gast
heel anders lijken te zijn.

Met deze leskist leer je de basis van de
Arduino programmeertaal en ga je je
favoriete muzieknummer in het apparaat programmeren. Met een klein mini
speakertje kan je de verschillende tonen
horen. Er is een computer nodig om het
programma op de chip te laden.

Lichtkrant programmeren

Leren programmeren (groep 7/8)

Leskist (groep 7/8)

De korte lessen in Scratch van studio.
code.org kennen veel leerlingen al.
Maar een echte interactieve game
programmeren in Scratch is een stuk
lastiger. In deze twee uur durende les
komen de leerlingen al een heel eind
met het maken van een eigen game.

Zo maak jij nepnieuws!

Programmeer nu eenvoudig zelf je eigen
lichtkrant! Deze leskist bevat duidelijke
instructies om de leerlingen met behulp
van een Arduino een simpele lichtkrant
te laten maken. De leerlingen kunnen
zelf aan de slag gaan of in groepjes. Er is
een computer nodig om het programma
op de chip te laden. Verder zitten alle
materialen en instructies in deze leskist.
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de Bibliotheek Eemland
Postbus 1138
3800 BC Amersfoort
info@bibliotheekeemland.nl
www.bibliotheekeemland.nl

