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Op vrijdag 22 november start voor de vierde keer de Week van de Mediawijsheid.
Graag attenderen we u op onderstaande activiteiten die mogelijk voor uw medium en
doelgroep interessant zijn.
De Week van de Mediawijsheid 2013
Mediaontwikkelingen vragen om nieuwe kennis en vaardigheden van kinderen en hun
omgeving. Tegelijk bieden al die media ook veel kansen. Kansen die je helpen om je
persoonlijke doelen te bereiken. Daarom is het thema van de Week van de Mediawijsheid
2013: ‘Media verrijken je leven!’. Lees meer over de Week op de
campagnewebsite www.weekvandemediawijsheid.nl
Lokale activiteiten
Tijdens de Week organiseren veel bibliotheken activiteiten op het gebied van mediawijsheid.
Van workshops en iPad-cafés, tot lezingen en theatervoorstellingen. Wilt u weten wat er bij u
in de buurt gebeurt en zo aandacht geven aan mediawijsheid in uw regio? Kijk dan
op www.weekvandemediawijsheid.nl/activiteiten. Het overzicht op deze website is
vooralsnog niet volledig, dus om zeker te weten wat uw lokale bibliotheek organiseert, zie
ook hun eigen website.
Mediastages door kinderen
Weten hoe media worden gemaakt is een belangrijk onderdeel van mediawijsheid. Om
kinderen te laten zien hoe media worden gemaakt, roepen wij hen op om een ‘mediastage’ bij
een lokale krant, radiostation of webredactie te lopen. Naast de leerzame ervaring kunnen zij
hiermee ook een meet & greet met de sterren uit The Voice of Holland winnen. Wilt u
kinderen uit uw omgeving kennis laten maken met media? Plaats een oproepje in uw medium.
Kijk voor meer informatie ook op www.weekvandemediawijsheid.nl/kids/mediastage
MediaMasters
Tijdens de Week spelen meer dan 65.000 leerlingen van groep 7 & 8 het spel MediaMasters.
Gedurende de week spelen zij één uur per dag dit interactieve en superspannende spel in de
klas met hun docent. Ook worden ouders in het spel betrokken door middel van
een ouderopdracht. Op vrijdag 29 november krijgen alle deelnemers het MediaMastersdiploma uitgereikt. Wilt u bij de uitreiking van de diploma’s van een school bij u in de buurt
aanwezig zijn? Benieuwd welke scholen bij u in de buurt meedoen? Stuur een email naar
onderstaand adres voor de lijst scholen in uw regio. Kijk voor meer informatie over
MediaMasters op www.mediamasters2013.nl
Hebt u vragen over de Week van de Mediawijsheid? Wij beantwoorden ze graag! Neem
contact op met Maarten Spaans namens Mediawijzer.net, 020-3455088
of maarten@issuemakers.nl.

