
Maak het met mediakunst

Mediakunst stimuleert kinderen met hun eigen telefoon, tablet of laptop 
creatief werk te maken. Het project ‘Maak het met Mediakunst’ stimu-
leert kinderen om mediacreativiteit te ontwikkelen. 

Wil je deelnemen? Dan investeer je tijd. Wij zorgen voor lessen en bege-
leiding. Je kiest zelf uit de bestaande bouwstenen wat je wilt doen met 
je leerlingen. De lessen pas je aan aan je eigen school en voer je uit met 
IDEA, Kunstenhuis en De Tweede Verdieping. Daarna geef je je bevindin-
gen aan ons door, al dan niet met suggesties voor verbetering of verdie-
ping. Reken per bouwsteen op zo’n 30 uur.

Wil je alleen bouwstenen testen
zonder er een eigen draai aan te geven?
Dat kan ook! Dat kost je school 8 uur.

Interesse in een gesprek?
floor.vlasblom@kunstcentraal.nl
030 - 6595520

‘Maak het met mediakunst’ is een project

van Kunst Centraal en Ontwerpbureau Zeewaardig.

en is mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie

.......................................................................................
Maken jouw leerlingen al mediakunst? Mediakunst is kunst 
die gemaakt is met digitale technieken. Bij uitstek kunst die 
past bij de jeugd. Wij zoeken scholen die met ons mediales-
sen willen ontwikkelen of testen.

“Mediakunst is
een hele nieuwe wereld.
Het is tof om te kijken

hoe je dat kunt toepassen
in de klas. En hoe het
je onderwijs boeiender

kan maken.”
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Speurtual Realitytocht

Leerlingen bedenken zelf een 
interactieve speurtocht rond-
om school. De tocht is bedoeld 
voor een andere groep. Als start 
vertellen leerkrachten een over-
koepelend verhaal. Vervolgens 
maken de leerlingen hier zelf 
hun eigen opdrachten bij.

Mierakels

Leerlingen fotograferen een diertje 
en fantaseren er een karakter en 
verhaal bij. Met de gratis online tool 
Pixlr tekenen de leerlingen hun fan-
tasiebeeld uit en presenteren dat.

Greenscreen boekomslag

Leerlingen ontwerpen hun eigen 
boekomslag. Ze fotograferen te-
gen een greenscreen en maken 
zelf met vetkrijt en ecoline een 
achtergrond.

Speurbeurt

Groep 6-8 maakt geen spreek-
beurt, maar een speurbeurt 
voor groep 3-5! Groep 6-8 ont-
werpt een fotospeurtocht met 
audio opdrachten. Groep 3-5 
loopt de speurtocht en voert de 
creatieve opdrachten uit.

Op reis in een greenscreen

Met hun eigen greenscreenfoto 
als basis maken leerlingen een 
uitstapje in een andere cultuur.

Animatie

Groep 7 bedenkt het scena-
rio en voert de regie. De hele 
school doet mee! Van poppetjes 
maken tot achtergronden. Vele 
handen maken licht werk!
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Spelen met AR

Leerlingen gaan aan de slag met 
Augmented Reality. Met een 
app koppelen zij een bestaande 
afbeelding aan een zelfgemaakt 
filmpje. Zo ontstaat een laag 
over de werkelijkheid heen die 
alleen op de telefoon of tablet 
verschijnt.
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VR andere culturen

Leerlingen maken met een 360 
graden camera een Virtual Reali-
ty beleving van een zelf gekozen 
andere cultuur.
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Quiztime

Met Kahoot maken leerlingen 
zelf vragen rondom een hoofd-
stuk geschiedenis of wereldori-
entatie. Zo maken ze een quiz 
en toetsen elkaars kennis.
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QR Tentoonstelling

Leerlingen kiezen via Rijksstudio 
een schilderij en maken daar 
hun eigen gedicht of muziek bij. 
Via een QR code kijken en luiste-
ren ouders mee.
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Robotica

Met Micro Bit programmeren 
leerlingen hun eigen voorwerp. 
Denk bijvoorbeeld aan een ver-
jaardagstaart die muziek speelt 
of een raket die aftelt.
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