
Arnhem, 1 oktober 2008

In het voortgezet onderwijs geven steeds meer scholen op hun eigen wijze invulling aan het gebruik van 
nieuwe media, mediawijsheid en mediakunst. In de kerndoelen van de onderbouw staat nadrukkelijk het 
omgaan met media genoemd bij de vakken Nederlands, Engels, Mens en Maatschappij, en Kunst en 
Cultuur.

Op initiatief van Joost de Laat (docent Dominicus College Nijmegen) wil EDU-ART in november met 
geïnteresseerde scholen en culturele instellingen het Gelders Netwerk Nieuwe Media starten.

Bent u zo’n geïnteresseerde school of culturele instelling, dan nodigen we u graag uit deel te nemen aan 
dit netwerk.

Wat willen we met dit netwerk?
       expertise in beeld brengen en informatie uitwisselen over recente ontwikkelingen ten aanzien van         
       leerlijnen en programma’s
       een visie ontwikkelen op een doorlopende leerlijn nieuwe media
       vragers en aanbieders op een praktische manier met elkaar verbinden door hen samen een product 
       te laten ontwikkelen

Daarbij staan 3 thema’s centraal
werken en verkennen van nieuwe media1 
mediakunst2 
mediawijsheid3 

 
Hoeveel tijd gaat het u kosten?
Het netwerk blijft 2 schooljaren actief. 
In overleg met de deelnemers plannen we elk jaar 3 middagbijeenkomsten van 3 uur en een studiedag.

Tijdens de startbijeenkomst in november worden uw wensen en verwachtingen geïnventariseerd, 
zodat we deze kunnen meenemen in het vervolgtraject. Na deze bijeenkomst kunt u laten weten of u 
daadwerkelijk wilt deelnemen aan dit netwerk.

Een voorzet over de invulling van het netwerk: 
Tijdens het eerste jaar krijgt u zicht op nieuwe media en een reflectie hierop vanuit de praktijk, door 
bijvoorbeeld een bezoek aan het Centrum voor Beeld en Geluid in Hilversum, het expertisecentrum op het 
gebied van mediawijsheid. We nodigen gastdocenten uit, discussiëren met elkaar en wisselen wederzijds 
expertise uit.
Tijdens het tweede jaar maakt u samen met een collega school of een culturele instelling een product dat 
direct toepasbaar is in het onderwijs.

Wie zijn welkom?
       docenten van alle vakken die affiniteit hebben met nieuwe media (2 docenten per school is prettig 
       zodat de continuïteit gewaarborgd is binnen uw school) liefst afkomstig uit verschillende vakgebieden, 
       bijvoorbeeld CKV/mens en maatschappij of CKV/ICT)  
       culturele instellingen die al werken of willen gaan werken met bovengenoemde thema’s
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Wat u verder nog moet weten
De organisatie van dit netwerk wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, 
daarom zijn de kosten beperkt en betaalt u als deelnemer € 50,00 per per jaar. Ook de reiskosten naar 
de bijeenkomsten zijn voor uw rekening. Voor de dekking van overige kosten, zoals de realisatie van 
producten, zoeken we externe subsidies. 

Wat moet u doen om deel te nemen?
      Binnen uw school of instelling collega’s zoeken die mee willen werken in dit netwerk.
      Bijgaande vragenlijst invullen en deze voor 4 november opsturen naar:
      EDU-ART, t.a.v. Dita Smeets, Antwoordnummer 2407, 6800 VJ Arnhem

Na uw inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging en agenda voor de startbijeenkomst.

Wanneer is de eerste bijeenkomst?
Op woensdag 26 november van 14.00 tot 16.00 uur.
Locatie wordt later bekend gemaakt.

 
Met vriendelijke groet,

Werkgroep Gelders Netwerk Nieuwe Media 
Informatie scholen: Marian Meeuwsen 06 10 36 44 03.
Informatie culturele instellingen: Irene Companjen 06 10 98 64 57.
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Naam school

Locatie

Adres

Contactpersoon

E-mailadres

Telefoonnummer

website

Biedt uw school
op dit moment onderwijs
op het gebied van nieuwe 
media, mediawijsheid 
of mediakunst?

Werkt u samen met culturele
aanbieders op dit gebied?

Werkt u samen met andere
scholen op dit gebied?

Heeft u nog overige vragen/
opmerkingen?

Marian Meewsen, adviseur
06 10 36 44 03

Ja, namelijk (in leerjaar en onderwijstype)

   Nee, omdat

    Ja, incidenteel
    Ja, geregeld
    Nee, nooit. Ook geen belangstelling voor.
    Nee, nog niet maar dat zou ik wel willen.

   Ja, incidenteel
   Ja, geregeld
   Nee, nooit. Ook geen belangstelling voor.
   Nee, nog niet maar dat zou ik wel willen.
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