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Groep 1 en 2 

 

1. Botje Bij (ondersteunt computational thinking)

Botje Bij is een programmeerbare robot waarmee kinderen zelf een 

bepaalde route kunnen uitstippelen, instellen en doorlopen.  

Bij Botje Bij staat het verband tussen ontluikend programmeren, 

ontluikend (gedichten) lezen en het stimuleren van de verbeelding bij 

kinderen centraal.  

De educatieconsulent introduceert dit programma in de klas, (30 

minuten). 

De leerkracht verdiept door 3-5 maal per week een lesmoment van 15-20 

minuten uit te voeren. 

Periode: in overleg 

Duur: 3 weken 

Kosten:   

 



2. Kiek Kleuters (ondersteunt mediawijsheid) In KIEK 

kleuters gaan kinderen in drie thema’s aan de slag met beeld. Ze praten 

over wat ze zien, vertellen verhalen bij foto’s, maken kleine stappen op 

het gebied van beeldbewerking en gaan met diverse fotomaterialen op 

ontdekkingstocht. 

De educatieconsulent introduceert dit programma in de klas, (30 

minuten). 

De leerkracht voert de negen activiteiten zelf uit in de klas. 

Periode: in overleg  

Duur: 3 weken 

Kosten:    

 

3. Kikker in de digipoel (ondersteunt mediawijsheid)

Een verhaal kun je op vele manieren vertellen, met verschillende media, 

in verschillende vormen. Met behulp van de collectie en bijbehorende 

activiteiten maken kinderen in groepjes kennis met diverse media en gaan 

ze op verschillende manieren aan de slag met Kikker van Max Velthuijs. 

De educatieconsulent introduceert en sluit dit programma af in de klas, 

(2x 30 minuten). 

De leerkracht werkt er in de klas verder mee, (ongeveer 3-5 maal 15-20 

minuten per week). 

Periode: in overleg 

Duur: 3 weken 

Kosten:   

 

4. Media Ukkie Dagen (ondersteunt mediawijsheid)

Schermen hebben een grote aantrekkingskracht op de allerkleinsten. Ze 

weten feilloos hun favoriete filmpje of spelletje te vinden op de tv, 

smartphone van mama of tablet van opa. Ze vermaken zich er prima mee 

en als ouder heb je even je handen vrij. Maar veel ouders hebben vragen 

over het mediagebruik van hun jonge kinderen. Zitten zij niet te lang 

achter een scherm? En de filmpjes en spelletjes die ze bekijken en spelen, 

is dat goede content? 



Heb je belangstelling? Neem dan contact op met de educatieconsulent.  

Periode: 27 maart t/m 3 april 2020 

Kosten:  
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Groep 3 

 

1. Botje Bij (ondersteunt computational thinking) Botje 

Bij is een programmeerbare robot waarmee kinderen zelf een bepaalde 

route kunnen uitstippelen, instellen en doorlopen.  

Bij Botje Bij staat het verband tussen ontluikend programmeren, 

ontluikend (gedichten) lezen en het stimuleren van de verbeelding bij 

kinderen centraal.  

De educatieconsulent introduceert dit programma in de klas, (30 

minuten). 

De leerkracht werkt er in de klas verder mee, (ongeveer 3-5 maal 15-20 

minuten per week). 

Periode: in overleg 

Duur: 3 weken 

Kosten:   

 



2. Studio Poezie (ondersteunt ict-basisvaardigheden)

crossover programma taal- lezen 

Met Studio Poëzie vergroten leerlingen de vaardigheid om een eigen 

verhaal te vertellen. Ze leren dat iedereen zijn eigen verhaal heeft en 

maakt. Leerlingen lezen en horen gedichten en gaan hierover in gesprek. 

Van storyboard tot filmopnames in een studio: het verbeelden van een 

verhaal kent een structuur. Leerlingen gaan met Studio Poëzie 4 lessen 

aan de slag met film en gedichten en leren zo samenwerken, creëren en 

hoe een film gemaakt wordt. 

De educatieconsulent introduceert dit programma in de klas, (30 

minuten). 

Voor de leerkracht bevat dit programma 3 lessen gedurende 6 weken.  

Periode: in overleg 

Duur: max. 4 uur 

Kosten: dbos-eenheden  

 

 

3. Media Ukkie Dagen (ondersteunt mediawijsheid)

Schermen hebben een grote aantrekkingskracht op de allerkleinsten. Ze 

weten feilloos hun favoriete filmpje of spelletje te vinden op de tv, 

smartphone van mama of tablet van opa. Ze vermaken zich er prima mee 

en als ouder heb je even je handen vrij. Maar veel ouders hebben vragen 

over het mediagebruik van hun jonge kinderen. Zitten zij niet te lang 

achter een scherm? En de filmpjes en spelletjes die ze bekijken en spelen, 

is dat goede content? 

Heb je belangstelling? Neem dan contact op met de educatieconsulent.  

Periode: 27 maart t/m 3 april 2020 

Kosten:  
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Groep 4 

1. Mikkie Maker: maak je eigen mini-console 

(Ondersteunt computational thinking) 

Hoe kun je je eigen computer besturen als je geen pijltjestoetsen of muis 

hebt? Knutsel dan zelf je eigen mini-console!  Leerlingen leren hierdoor te 

werken met materialen die stroom geleiden. Gaat het goed? Dan kun je 

een online machine op het digibord besturen! 

De educatieconsulent introduceert dit programma met een les van ca. 50 

minuten in de klas. 

Voor de leerkracht bevat dit programma 2 lessen van ca. 50 minuten 

gedurende 3 weken. 

Periode: in overleg 

Kosten:  
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Groep 5 

 

1. Blikflits (ondersteunt mediawijsheid) Met 

Blikflits doorlopen de leerlingen een aantal stappen in het beeld-

kijken. Van de geschiedenis van de fotografie tot het zelf 

onderzoeken, begrijpen hoe beeld ontstaat en wat beeld kan 

veroorzaken. BlikFlits neemt leerlingen ook mee in de beleving van 

foto- en beeldmateriaal in jeugdboeken. 

De introductie kan worden uitgevoerd door de educatieconsulent, 

de overige lessen door de leerkracht.  

De educatieconsulent introduceert dit programma met een les van 

ca. 50 minuten in de klas. 

Voor de leerkracht bevat dit programma 2 lessen van ca. 50 

minuten gedurende 3 weken. 

Periode: in overleg 

Kosten:  

 



2. Mikkie Maker: maak je eigen mini-console 

(Ondersteunt computational thinking) 

Hoe kun je je eigen computer besturen als je geen pijltjestoetsen of muis 

hebt? Knutsel dan zelf je eigen mini-console!  Leerlingen leren hierdoor te 

werken met materialen die stroom geleiden. Gaat het goed? Dan kun je 

een online machine op het digibord besturen! 

De educatieconsulent introduceert dit programma met een les van ca. 50 

minuten in de klas. 

Voor de leerkracht bevat dit programma 2 lessen van ca. 50 minuten 

gedurende 3 weken. 

Periode: in overleg 

Kosten:  

 

3. Chocoladevloot (ondersteunt informatievaardigheden)

De Chocoladevloot is een serious game voor groep 5/6. Met 

hun eigen binnenvaartschip moeten de leerlingen ervoor zorgen dat 

de ingrediënten op tijd bij de chocoladefabriek aankomen. Ook 

gaan de leerlingen Via de ingebouwde voorgeprogrammeerde 

zoekmachine zoeken ze informatie op en krijgen ze direct feedback 

over hun zoekstrategie. Door het uitvoeren van diverse proefjes en 

doe-opdrachten trainen ze ongemerkt hun onderzoekende en 

kritische houding.  

De educatieconsulent introduceert dit programma met een les van 

ca. 90 minuten in de klas. Ze wordt hierbij ondersteund door de 

leerkracht. 

Periode: in overleg 

Kosten:  

4. Informatievaardighedenpuzzel (ondersteunt 

informatievaardigheden) 

Jeugdboekenschrijfster Rian Visser vroeg zich af hoe digitaal 

vaardig kinderen zijn en maakte kruiswoordpuzzels om kinderen 

eens verder te laten kijken dan zoekmachine Google.  

De educatieconsulent introduceert dit programma met een les van 



ca. 60 minuten in de klas. Ze wordt hierbij ondersteund door de 

leerkracht. 

Periode: in overleg 

Kosten:  

5. Programmeren met de Ozobot (ondersteunt 

computational thinking) 

De Ozobot is een kleine robot die kleuren kan herkennen en op 

deze manier geprogrammeerd kan worden. In een of meerdere 

lessen, verzorgd door de educatieconsulent, maken de leerlingen 

kennis met programmeren. De Ozobot kan worden toegepast in 

lessen die passen bij de 21st Century Skills (probleemoplossen, 

computational thinking), maar ook in een les rondom bijvoorbeeld 

poëzie. 

De educatieconsulent introduceert dit programma met een les van 

ca. 60 minuten in de klas. Ze wordt hierbij ondersteund door de 

leerkracht. 

Periode: in overleg 

Kosten:  
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Groep 6 

1. Bieppstore (ondersteunt informatievaardigheden)

Gewapend met een tablet en toegang tot BieppStore leren 

leerlingen op een speelse manier zoeken in de Bibliotheek. Virtueel 

shoppend, maken de leerlingen kennis met onder meer 

verschillende kinderboekenschrijvers, verfilmde boeken en 

gedichten. Ze leren zoeken in de catalogus en de fysieke collectie 

van de bibliotheek (op school). 

De leerkracht geeft een voorbereidende les van ca. 30 minuten en 

ondersteunt de les van de educatieconsulent.  

De educatieconsulent geeft deze les van ca. 60 minuten in de 

Bibliotheek, Willemskade 27 Hoogeveen.   

Periode: in overleg 

Kosten:  

 

2. Blikflits (ondersteunt mediawijsheid) Met 

Blikflits doorlopen de leerlingen een aantal stappen in het beeld-

kijken. Van de geschiedenis van de fotografie tot het zelf 

onderzoeken, begrijpen hoe beeld ontstaat en wat beeld kan 



veroorzaken. BlikFlits neemt leerlingen ook mee in de beleving van 

foto- en beeldmateriaal in jeugdboeken. 

De introductie kan worden uitgevoerd door de educatieconsulent, 

de overige lessen door de leerkracht.  

De educatieconsulent introduceert dit programma met een les van 

ca. 50 minuten in de klas. 

Voor de leerkracht bevat dit programma 2 lessen van ca. 50 

minuten gedurende 3 weken. 

Periode: in overleg 

Kosten:  

3. Find it! (ondersteunt informatievaardigheden)

Met Find It! leren kinderen in groep 6, 7 en 8 welke informatie 

betrouwbaar is, waar ze informatie kunnen vinden en hoe ze er in 

hun eigen woorden een werkstuk mee kunnen maken. Dit gratis 

lesmateriaal is in samenwerking met 23 bibliotheken, de KB en het 

Rijksmuseum gemaakt. 

De leerkracht geeft les 1, 4 en 5 van dit lesprogramma.  

De educatieconsulent geeft les 2 en 3.   

Elke les duurt ca. 60 minuten. 

Periode: in overleg 

Kosten:  

4. Programmeren met de Ozobot (ondersteunt 

computational thinking) 

De Ozobot is een kleine robot die kleuren kan herkennen en op 

deze manier geprogrammeerd kan worden. In een of meerdere 

lessen, verzorgd door de educatieconsulent, maken de leerlingen 

kennis met programmeren. De Ozobot kan worden toegepast in 

lessen die passen bij de 21st Century Skills (probleemoplossen, 

computational thinking), maar ook in een les rondom bijvoorbeeld 

poëzie. 

De educatieconsulent introduceert dit programma met een les van 

ca. 60 minuten in de klas. Ze wordt hierbij ondersteund door de 

leerkracht. 

Periode: in overleg 

Kosten:  



5. Webweters (ondersteunt informatievaardigheden)

Kinderen groeien op in een samenleving vol feiten en 

meningen. Ze krijgen dagelijks te maken met een schat aan 

informatie waaruit ze een selectie moeten maken. Wat is waar en 

wat niet? Wat is belangrijk, wie zegt wat en met welke bedoeling? 

Goede informatievaardigheden zijn dus onmisbaar in onze 

informatiesamenleving. Toch hebben veel kinderen moeite met het 

zoeken naar betrouwbare informatie op internet en het kritisch 

beoordelen van informatie op websites. Met de lessenreeks 

WebWeters voor groep 6, 7 en 8 leer je jouw leerlingen bewust, 

kritisch en actief om te gaan met online informatie.  

De educatieconsulent geeft de eerste les van ca. 50 minuten.  

Les 2 en 3 (ook ca. 50 min. per les) kunnen in overleg door de 

leerkracht óf door de educatieconsulent worden gegeven. 

Periode: in overleg 

Duur: 3 lessen van ca. 50 minuten 

Kosten: afhankelijk van de lesverdeling tot 

 per leerjaar 

 

6. Week van de Mediawijsheid: ‘Aan of uit?’ 

(Ondersteunt mediawijsheid) 
Velen van ons staan graag ‘aan’. We klikken, delen en chatten wat af. Maar 

de tijd vliegt voorbij en je lichaam geeft signalen dat altijd aanstaan niet kan: 

te weinig slaap, last van je nek, slechter wordende ogen. Anderen maken 

juist te weinig gebruik van digitale media, terwijl slim ‘aanstaan’ je veel kan 

opleveren en je leven kan verrijken. 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid 2019 (8 t/m 15 november) stellen we 

de vraag: wanneer sta jij aan of uit? Weet jij de mogelijkheden van media 

volop te benutten en ook de uitknop te vinden? 

Heb je belangstelling? Neem dan contact op met de educatieconsulent.  
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Groep 7-8  

 

1. Bieb vs Google (ondersteunt informatievaardigheden)

Google is onder leerlingen de meest gebruikte zoekmachine. 

Maar weten leerlingen wel hoe ze goed kunnen zoeken en of de 

gevonden informatie betrouwbaar is? Steeds minder leerlingen 

maken gebruik van het boek als informatiebron. Zonde eigenlijk, 

want meestal is de informatie in een boek van hogere kwaliteit. 

Maar is de informatie uit boeken altijd actueel? In deze les strijden 

de leerlingen voor de bibliotheek of voor Google. Wie wint deze 

battle? De les vindt naar keuze plaats in de eigen klas of in de 

bibliotheek en wordt begeleid door de educatieconsulent.  

De educatieconsulent introduceert dit programma met een les van 

ca. 60 minuten in de klas. Ze wordt hierbij ondersteund door de 

leerkracht. 

Periode: in overleg 

Kosten:  

 



1. Find it! (ondersteunt informatievaardigheden)

Met Find It! leren kinderen in groep 6, 7 en 8 welke informatie 

betrouwbaar is, waar ze informatie kunnen vinden en hoe ze er in 

hun eigen woorden een werkstuk mee kunnen maken. Dit gratis 

lesmateriaal is in samenwerking met 23 bibliotheken, de KB en het 

Rijksmuseum gemaakt. 

De leerkracht geeft les 1, 4 en 5 van dit lesprogramma.  

De educatieconsulent geeft les 2 en 3.   

Elke les duurt ca. 60 minuten. 

Periode: in overleg 

Kosten:  

 

1. Jeugdkrakercompetitie (ondersteunt informatievaardigheden)

Om internet goed te gebruiken, heb je goede zoekvaardigheden 

nodig. De Nationale Jeugdkrakercompetitie zorgt ervoor dat kinderen van 

groep 7 en 8 - spelenderwijs-  beter worden in het zoeken op internet. 

De leerkracht begeleidt deze competitie in de klas.  

Periode: start in mei 2020. De competitie bestaat uit 5 speelweken waarin 

telkens 5 vragen worden gesteld. 

Kosten:  Euro 38,50 (in 2019) 

 

 

1. Mediawijs? Bewijs het maar! (ondersteunt 

mediawijsheid) 

De leerlingen gaan in tweetallen met een iPad aan de slag met 

mediawijze stellingen in de bibliotheek. Wat vinden ze bijvoorbeeld 

van online pesten? En de Kijkwijzer, is dat nou niet een beetje 

overdreven? Wat vinden ze ervan als ouders foto’s van ze op 

Facebook zetten? Krijg je meer echte vrienden op internet? Zijn er 

eigenlijk ook regels op WhatsApp en Instagram? De antwoorden 

vullen ze in op hun mediabewijs. 

De educatieconsulent introduceert dit programma met een les van 

ca. 60 minuten in de klas. Ze wordt hierbij ondersteund door de 

leerkracht. 



Periode: in overleg 

Kosten:  

1. Programmeren met de Ozobot (ondersteunt 

computational thinking) 

De Ozobot is een kleine robot die kleuren kan herkennen en op 

deze manier geprogrammeerd kan worden. In een of meerdere 

lessen, verzorgd door de educatieconsulent, maken de leerlingen 

kennis met programmeren. De Ozobot kan worden toegepast in 

lessen die passen bij de 21st Century Skills (probleemoplossen, 

computational thinking), maar ook in een les rondom bijvoorbeeld 

poëzie. 

De educatieconsulent introduceert dit programma met een les van 

ca. 60 minuten in de klas. Ze wordt hierbij ondersteund door de 

leerkracht. 

Periode: in overleg 

Kosten:  

 

6. Webweters (ondersteunt informatievaardigheden) 

Kinderen groeien op in een samenleving vol feiten en 

meningen. Ze krijgen dagelijks te maken met een schat aan 

informatie waaruit ze een selectie moeten maken. Wat is waar en 

wat niet? Wat is belangrijk, wie zegt wat en met welke bedoeling? 

Goede informatievaardigheden zijn dus onmisbaar in onze 

informatiesamenleving. Toch hebben veel kinderen moeite met het 

zoeken naar betrouwbare informatie op internet en het kritisch 

beoordelen van informatie op websites. Met de lessenreeks 

WebWeters voor groep 6, 7 en 8 leer je jouw leerlingen bewust, 

kritisch en actief om te gaan met online informatie.  

De educatieconsulent geeft de eerste les van ca. 50 minuten.  

Les 2 en 3 (ook ca. 50 min. per les) kunnen in overleg door de 

leerkracht óf door de educatieconsulent worden gegeven. 

Periode: in overleg 

Duur: 3 lessen van ca. 50 minuten 



Kosten: afhankelijk van de lesverdeling tot 

  per leerjaar 

 

7. Week van de Mediawijsheid: ‘Aan of uit?’ 

(ondersteunt Mediawijsheid) 

Velen van ons staan graag ‘aan’. We klikken, delen en chatten wat af. 

Maar de tijd vliegt voorbij en je lichaam geeft signalen dat altijd 

aanstaan niet kan: te weinig slaap, last van je nek, slechter wordende 

ogen. Anderen maken juist te weinig gebruik van digitale media, terwijl 

slim ‘aanstaan’ je veel kan opleveren en je leven kan verrijken. 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid 2019 (8 t/m 15 november) stellen we 

de vraag: wanneer sta jij aan of uit? Weet jij de mogelijkheden van media 

volop te benutten en ook de uitknop te vinden? 

Heb je belangstelling? Neem dan contact op met de educatieconsulent. 

 

 

8. Week van de Mediawijsheid: Mediamasters 

(ondersteunt Mediawijsheid) 

Mediamasters is een spannende serious game over de kansen en 

gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8. Door het 

spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over 

mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met Whatsapp, privacy en 

nepnieuws. 

Periode: Mediamasters kan vanaf oktober onder leiding van de 

leerkracht het hele jaar gespeeld worden, met als hoogtepunt de 

landelijke wedstrijd tijdens de Week van de Mediawijsheid van 8 tot 

en met 15 november 2019.  

Meer informatie: www.mediamasters.nl  

 

 
 

 


