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BEE BOT
Zet samen met deze blije bij de eerste
stapjes in het programmeren met je kleuters
of leerlingen. Door de verschillende matten
kan je ook je thema kiezen. Je vindt deze
educatieve spelpakketten terug in de
bibcatalogus.
www.kortrijk.be/bibliotheek/beebot

GOPRESS OP SCHOOL
Wist je dat je het digitale krantenarchief van
Gopress niet alleen in de bibliotheek maar ook
op school gratis kan raadplegen?
www.kortrijk.be/bibliotheek/gopressopschool

VIVES LEGO EDUCATION
Ontdek in het Maaklab van Kortrijk allerlei
workshops rond STEM met de coolste LEGOsets. Voor ieder wat wils: zowel voor het lager
als secundair onderwijs maar ook voor
leerkrachten heeft Vives een uitgebreid
aanbod.
www.legostudiovives.be/aanbod

WEGO STEM PAKKET
Met dit pakket van Dwengo vzw leer je
je leerlingen hun eigen kunstrobot bouwen
en programmeren.
Leen dit pakket gratis uit in de bibliotheek en
trakteer je leerling op een toffe STEAM-les!
www.dwengo.org/projects
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INNOVATION STUDIO

Leiestraat 30 - 8500 Kortrijk
056 27 75 00 - bibliotheek@kortrijk.be
www.kortrijk.be/bibliotheek/mediawijzeweek

Van 25 april t.e.m. 3 mei 2022 organiseert
openbare bibliotheek Kortrijk de Mediawijze
Week, in samenwerking met tal van partners.
Tijdens deze week organiseren we activiteiten,
workshops en theatervoorstellingen
rond mediawijze thema’s. En dat voor zowel
het lager als secundair onderwijs.
Ontdek hieronder het programma:

LAGER ONDERWIJS
LEGO Robot WeDo 25-29 april
LEGO Robot SPIKE 25,28 & 29 april
Micro:bit 25, 27 & 29 april
Surfen met een helm op 28-29 april
Tabletzoektocht in de bib 25-29 april
Bibster 25-29 april
Boekenbos 25-26 april

SECUNDAIR ONDERWIJS
Micro:bit 25-29 april
MINO auto 25-28 april
Tabletzoektocht in de bib 25-29 april
Boekenbos 25-26 april
Surfen met een helm op 2-3 mei
WOW1: online seksualiteit
en weerbaarheid 3 mei
WOW2: cyberpesten, nettiquette
en haatspraak 3 mei

info en inschrijvingen
www.kortrijk.be/mediawijzeweek

AANBOD OP AFSPRAAK
Tijdens het schooljaar is er ook een vast
aanbod van gratis rondleidingen voor klassen.
www.kortrijk.be/bibliotheek/rondleidingen
lager onderwijs
Tabletzoektocht in de bib
Bibster
Boekenbos
secundair onderwijs
Tabletzoektocht in de bib
Boekenbos

