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Beste leerkracht, 

Vorig jaar heb jij met groep 7 en/of 8 meegedaan aan MediaMasters. Dit jaar komt 
Mediawijzer.net met een nieuwe editie. Daarom informeren wij je graag dat de inschrijving voor 
MediaMasters 2013 is gestart. We hopen dat jouw klas ook dit jaar weer meedoet. 

MediaMasters 2013 
MediaMasters is de superspannende en interactieve media-ervaring voor groep 7 en 8. Tijdens de 
Week van de Mediawijsheid (22-29 november 2013) moeten leerlingen bewijzen hoe mediawijs ze 
zijn. Met de hulp van opvoeders, leerkrachten en bibliotheken ervaren ze met MediaMasters de 
kansen van media en worden ze tegelijkertijd uitgedaagd om alert en kritisch te zijn. 
MediaMasters is een initiatief van Mediawijzer.net om meer aandacht te geven aan mediawijsheid 
in het onderwijs.De leerlingen worden aan het begin van de week voor een uitdaging gezet. Lukt 
het ze dit doel te behalen? Slim omgaan met media, creativiteit en doorzettingsvermogen zijn 
hierbij onmisbaar. Samen met hun klas gaan leerlingen aan de slag met media. Hoe presenteer je 
jezelf op internet? Hoe vind je betrouwbare informatie? Hoe maak je een blog? Leerlingen zullen 
deze vragen zowel in de klas als thuis aan de hand van bijbehorende MediaMissies oplossen. 

Inschrijven 
MediaMasters is onafhankelijk van niveau, voorkennis en achtergrond van leerlingen van groep 7 
en 8 uit te spelen. MediaMasters kost gedurende de week slechts één uur per dag en vereist een 
digibord. Aan het einde van de week krijgen alle leerlingen hun Mediamaster (diploma) en is er 
voor tien beste klassen een prijs. Meedoen is kosteloos. 

Week van de Mediawijsheid 
MediaMasters wordt gespeeld in de Week van de Mediawijsheid (22-29 november 2013). Dit jaar 
is het thema: “Media maken de mens; persoonlijke ontwikkeling door media”. Media zijn niet 
meer weg te denken uit het dagelijkse leven en dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling, zowel 
cognitief, sociaal, emotioneel als motorisch.  Echter, je moet als kind – en als volwassene  – 
bepaalde basisregels in acht nemen om ervoor te zorgen dat je kritisch blijft in je mediagebruik en 
om te voorkomen dat je zelf of anderen schade ondervindt. Tijdens deze vierde editie van de Week 
van de Mediawijsheid benadrukt Mediawijzer.net het belang van mediawijsheid. 

	


