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MediaMasters: Samen
mediawijs in de klas
MediaMasters is een serious game met een spannend filmverhaal 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 terwijl spelenderwijs ook taalvaardigheid en waar relevant,
basale rekenvaardigheden aan de orde komen. Hoe ga je mediawijs om
met WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws? Leerlingen
gaan in de klas én thuis de mediawijze uitdagingen aan en bundelen hun
krachten om MediaMissies te volbrengen. De klas die tijdens de landelijke
wedstrijd van 3 t/m 11 november de meeste ‘bits’ scoort, mag zich de
meest mediawijze klas van Nederland noemen én wint een mooie prijs.

Ga naar mediamasters.nl
en schrijf je in.
Speel MediaMasters het hele jaar door
Wil je na de landelijke wedstrijd meer aandacht besteden aan mediawijsheid in de klas? De rest van het schooljaar zijn er 15 ThemaMissies
en Klassengesprekken beschikbaar. Met de ThemaMissies verdiepen
leerlingen zich zelfstandig in onderwerpen zoals reclame, games of
techniek & toekomst. Met behulp van de Klassengesprekken zwengel je
in de klas de discussie over een mediawijs onderwerp aan.
Ook voor het speciaal (basis)onderwijs
MediaMasters is er ook voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs.
De afleveringen zijn ondertiteld en worden tijdens de Week van de
Mediawijsheid ondersteund met gebarentaal. Ook is het mogelijk om
de video’s met audiodescriptie af te spelen. Klassen uit het speciaal
(basis)onderwijs hebben een eigen eindklassement en maken kans op
een mooie prijs.
Competenties
Leerlingen bouwen basiskennis op over mediawijsheid aan de hand
van het Mediawijsheid Competentiemodel:
• Media doorgronden
Kritischer leren kijken naar media en beter snappen hoe deze werken
• Verbinden via media / Informatie vinden
Het effect van media ervaren en beter leren begrijpen
• Reflecteren op mediagebruik
Meer inzicht krijgen in eigen mediagedrag
• Discussiëren over media
Praten over media: thuis en in de klas
• Creëren met media / Toepassingen exploreren
Ervaren hoe je zelf media kunt inzetten, maken en delen

Belangrijke data
• Vanaf 13 september
Bereid jezelf en de klas
voor met de DemoMissie.
• 3 t/m 11 november
Strijd tijdens de
landelijke wedstrijd
mee om de titel ‘meest
mediawijze klas van
Nederland’.
• Vanaf 14 november
Laat leerlingen zich
verdiepen in een
mediawijs thema met
een ThemaMissie of ga
met de klas in gesprek
aan de hand van een
Klassengesprek.

Wat heb je nodig?
• L
 andelijke wedstrijd:
5 speldagen van
45 minuten tijdens
de Week van de
Mediawijsheid
• ThemaMissies:
30 minuten speeltijd
per thema
• Een digibord
• Een Mijn MediaMasters-account

Meepraten op sociale
media? Gebruik
#MediaMastersNL.
MediaMastersNL
mediamastersnl
MediaMastersNederland
info@mediamasters.nl

MediaMasters is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid en wordt aangestuurd door vijf toonaangevende organisaties: Nederlands Instituut
voor Beeld & Geluid, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Human, Kennisnet en de Koninklijke Bibliotheek. Netwerk Mediawijsheid heeft
de missie ‘Iedereen mediawijs’. Met meer dan duizend aangesloten organisaties werkt het netwerk aan een Nederland waarin iedereen mediawijs
is – of bezig is dat te worden. De vragen en opdrachten in MediaMasters worden samengesteld uit het aanbod van het netwerk.

