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16 – 23 november 2018 - Week van de mediawijsheid  
 

Onze duim is in tijden niet zo machtig geweest. Met een click, scroll of swipe verschaft ‘ie 
ons toegang tot een wereld aan informatie en mogelijkheden. Maar de ene duim is de 
andere niet en lang niet iedereen is er even handig mee. Tijdens de Week van de 
Mediawijsheid richt de Bibliotheek Eindhoven zich op iedereen die wel een helpende hand 
kan gebruiken.  
 
Voor leerlingen groep 7 & 8 
Speel MediaMasters en ontdek de wereld van de mediawijsheid! MediaMasters is een 
spannende serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor 
groep 7 en 8. Leerlingen gaan samen in de klas én thuis het avontuur aan en bundelen hun 
mediawijze krachten om MediaMissies te volbrengen.  
 
Voor ouders: informatieavond mediaopvoeding door Erno Mijland  
Donderdag 8 november 2018, 19:30 tot 22:00 uur, de Bibliotheek Eindhoven, de Witte Dame 
Sociale media, games en het internet zijn niet meer weg te denken uit het leven van kinderen en hebben een grote 
impact. Dat leidt tot zorgen over de ontwikkeling van jonge mensen.  

 
Erno Mijland is onderwijsadviseur en deskundige op het gebied van media-opvoeding. Hij 
behandelt deze avond vragen als: 
● Hoe help je kinderen zich positief en sociaal te gedragen op het internet? 
● Hoe houd je de vinger aan de pols van wat je kind online doet? 
● Maar ook: hoe kunnen digitale media bijdragen aan het leren door kinderen? 
Bestel hier uw tickets! 

 
Voor iedereen die ‘Slim bezig wil zijn met mediawijsheid’ verzorgt de bibliotheek Eindhoven 
cursussen 
‘Digisterker’, ‘Klik & Tik” en ‘DigiCafé’; voor iedereen die wel een helpende hand kan gebruiken. Meer info: 
www.bibliotheekeindhoven.nl of vraag de mediacoach op school 
 
 
Tot slot: samen aan de slag: Applab in de bibliotheek 
Kom naar het Cinekid AppLab op de jeugdafdeling in de centrale bibliotheek.  
In deze multimedia-ruimte kunnen kinderen en ouders creatieve en educatieve apps 
uitproberen. Ga zelf aan de slag, ontdek veilige, creatieve en innovatieve apps of laat 
een kleurplaat tot leven komen in 3D. 
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