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Programma

Bijeenkomst nieuwe media en onderwijs
2 december, 20:00-22:00u

Programma 2 december
• Inleiding Het Hoofdkwartier in Arnhem Pieter Jongelie en Gerda Kalsbeek
• Presentatie van de projecten ITSMYLIFE
en Mobiele Telefoon Kunst - Joost de Laat,
Dominicus College in Nijmegen
• Presentatie "De Kunstmachine" - Cor
Onderstijn, SG Mariendaal Arnhem
• Presentatie Digital Playground Rotterdam Henry Vorselman en Rinske Hordijk, HAL4

Ben je nieuwsgierig naar initiatieven en projecten op
het gebied van nieuwe media in het onderwijs? Ben je
ook nieuwsgierig naar wat je van deze ervaringen kan
leren? Heb je zelf ervaring met nieuwe media in het
onderwijs? Ben je op zoek naar
samenwerkingspartners?
Op deze bijeenkomst laten mensen uit de praktijk hun
voorbeelden en ervaringen zien. Laat je hierbij
verrassen door de mogelijkheden en de aansprekende
resultaten. Bij deze ontmoeting ontdek je mogelijk
toepassingen die in jouw eigen praktijk of nieuwe
initiatieven passen.
Leerlingen leren vloeiend ontwerpen op de computer,
zich met digitale beelden presenteren, zich uiten, zich
met trots laten zien. Mogelijkheden voor allerlei
toepassingen zowel binnen als buiten het onderwijs
komen op. Nieuwe media in het onderwijs is leuk en
leerzaam tegelijk.
Meld je aan met een reply op deze e-mail of via
info@hethoofdkwartier.nl. Entree 15,00 euro. Van 18.00
tot 20.00 uur kun je terecht voor het eetlokaal, kosten
10,00 euro (geef dit met je aanmelding vooraf door).
Voor vragen neem contact op met:
Conny van der Bijl, Projectleider nieuwe media
cvanderbijl@netwerkimpuls.nl

•

Gesprek over jouw kansen en
mogelijkheden
In 2005 organiseert Het Hoofdkwartier het
evenement Digital Playground Gelderland,
geinspireerd op de ervaringen met Digital
Playground in Rotterdam. Tijdens dit
evenement worden jongeren uit het
voortgezet onderwijs en MBO op een
spelende wijze in contact gebracht met
nieuwe media. De leerlingen nemen beelden
en geluiden op, bewerken deze zelf en
maken eigen ontwerpen die direct op
internet worden geplaatst.
In het netwerk nieuwe media en onderwijs
zijn de volgende partijen actief: Het
Hoofdkwartier, Netwerkimpuls, De Lerende
Regio, Edu-Art Gelderland, ArtEZ, Gemeente
Arnhem, Hogeschool Arnhem Nijmegen, One
Step to Knowledge.
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