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MEDIAWIJZE WEEK 2019
Van 29 april tot en met 3 mei organiseert stad 
Kortrijk i.s.m. heel wat partners de vierde editie van 
de Mediawijze Week. 

Tijdens deze week worden activiteiten en workshops 
ingericht rond mediawijze thema’s als media-
creatie, coding, makersessies, veilig op het internet, 
cyberpesten, media opvoeding, ... 

Voor deze vierde editie focussen we ons op de 
doelgroepen 2e en 3e graad lager onderwijs en 1e 
graad van het secundair onderwijs (ASO/TSO/BSO).

Ontdek het volledige activiteitenaanbod in deze 
brochure!
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WORKSHOPS
LAGER ONDERWIJS



FABLAB FACTORY

Mbot: codeer je robot 
(robotica, coderen, STEAM)
In deze workshop leren we de basisprincipes van 
programmeren met behulp van de ‘mBot’ robot.  

doelgroep 3e graad lager onderwijs

wanneer donderdag 2 mei 2019 
  2 sessies: 9 - 11.30 u.  of 13 - 15.30 u.

waar centrale bibliotheek 
  Leiestraat 30, 8500 Kortrijk

info  gratis, incl. drankje
  120 minuten
  max. 20 leerlingen

inschrijvingen via bibliotheek@kortrijk.be of 056 27 75 00

Workshop 3D-printen
(STEAM, maken, techniek, fablab)
In deze workshop laten we je ervaren hoe een 3D-printer 
werkt en hoe die bestuurd wordt. Je ontdekt stap voor 
stap hoe eenvoudig het is!

doelgroep 3e graad lager onderwijs
  max. 20 leerlingen per workshop

wanneer vrijdag 3 mei 2019 
  2 sessies: 9 - 11.30 u.  of 13 - 15.30 u.

waar centrale bibliotheek 
  Leiestraat 30, 8500 Kortrijk

info  gratis, incl. drankje

inschrijvingen via bibliotheek@kortrijk.be of 056 27 75 00
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LEGO EDUCATION INNOVATION 
STUDIO [VIVES] 
keuzeworkshop
(LEGO Education, robotica, STEAM, maken)

// LEGO racewagens
We bouwen een racewagen met rupsbanden. Hoe kan je 
zo’n wagen besturen met afstandsbesturing? We houden 
ook een kleine wedstrijd onder elkaar. 

doelgroep 2e en 3e graad lager onderwijs

// LEGO Mindstorms EV3 basis
Tijdens deze inleiding gaan we met je leerlingen aan 
de slag met Lego Mindstorms Ev3 robots, motoren en 
sensoren.

doelgroep 3e graad lager onderwijs

wanneer maandag 29 april 2019
  2 sessies: 9 - 11 u. of 13 - 15 u. 

  dinsdag 30 april 2019
  2 sessies: 9 - 11 u. of 13 - 15 u. 

  donderdag 2 mei 2019 
  2 sessies: 9 - 11 u. of 13 - 15 u. 

waar Hogeschool Vives
  LEGO Education Innovation Studio 
  Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

info  gratis, incl. drankje
  150 minuten
  max. 24 leerlingen
  lesgever Rik Hostyn

inschrijvingen via rik.hostyn@vives.be of 0496 54 86 34
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LEGO Machines 
(LEGO Education, STEAM, maken)
Met tandwielen en een motor maken we een 
kermismolen. Hoe kan je de kermismolen vlugger laten 
draaien?

doelgroep 2e graad lager onderwijs

wanneer dinsdag 30 april 2019 
  2 sessies: 9 - 11.30 of 13 - 15.30 u.

waar Hogeschool Vives
  LEGO Education Innovation Studio 
  Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

info  gratis, incl. drankje
  150 minuten
  max. 20 leerlingen
  lesgeefster Nele Heytens

inschrijvingen via rik.hostyn@vives.be of 0496 54 86 34

LEGO Mindstorms EV3 basis 
(LEGO Education, robotica, STEAM, maken)
Naast de gewone Lego-blokjes en Lego-technics bestaat 
ook ‘Lego Mindstorms’. Daarmee kan je robots bouwen en 
programmeren. Ze lopen, praten en doen zowat alles wat 
je kan verzinnen.

doelgroep 3e graad lager onderwijs

wanneer maandag 29 april 2019 
  2 sessies: 9 - 11.30 of 13 - 15.30 u.

waar Hogeschool Vives
  LEGO Education Innovation Studio 
  Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

info  gratis, incl. drankje
  150 minuten
  max. 20 leerlingen
  lesgever Bert Deseine

inschrijvingen via rik.hostyn@vives.be of 0496 54 86 34
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LEGO Mindstorms robot EV3 music 
(LEGO Education, muziek, robotica, techniek)
Programmeer je LEGO Mindstorms robot als een eigen 
muziekcomponist. Maak je eigen tunes die de robot kan 
afspelen door gekleurde vakken in te lezen.

doelgroep 3e graad lager onderwijs

wanneer vrijdag 3 mei 2019 
  13 - 15.30 u.

waar Hogeschool Vives
  LEGO Education Innovation Studio 
  Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

info  gratis, incl. drankje
  150 minuten
  max. 12 leerlingen
  lesgever Shane Vermeersch

inschrijvingen via rik.hostyn@vives.be of 0496 54 86 34

LEGO Pneumatics 
(Lego Education, STEAM, maken, techniek)
Met LEGO Pneumatics kan je kranen en grijpers doen 
bewegen met luchtdruk, zuigers en pompjes. In deze 
workshop krijgen leerlingen een basisbegrip mee van 
pneumatics en waar het toegepast wordt.

doelgroep 2e en 3e graad lager onderwijs

wanneer dinsdag 30 april 2019 
  9 - 11 u.

waar Hogeschool Vives
  LEGO Education Innovation Studio 
  Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

info  gratis, incl. drankje
  120 minuten
  max. 20 leerlingen
  lesgever Geert Neyrinck

inschrijvingen via rik.hostyn@vives.be of 0496 54 86 34
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LEGO Robot WeDo 
(LEGO Education, robotica, STEAM, maken)
We zetten de eerste stapjes in robotica en programmeren. 
Via LEGO WeDo maken je leerlingen heuse robots, ze 
programmeren deze met een Ipad en laten de robots 
acties uitvoeren.

doelgroep 2e graad lager onderwijs

wanneer maandag 29 april 2019  
  2 sessies: 9 - 11.30 u. of 13 - 15.30 u.
  lesgever Wim Dejonghe

  vrijdag 3 mei 2019  
  9 - 11.30 u.
  lesgeefster Nele Moens

waar Hogeschool Vives
  LEGO Education Innovation Studio 
  Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

info  gratis, incl. drankje
  150 minuten
  max. 20 leerlingen

inschrijvingen via rik.hostyn@vives.be of 0496 54 86 34
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MAAKLAB [VIVES]

Maaklamp! 
(STEAM, maken, techniek)
Je leerlingen maken hun eigen ‘maaklampje’ en 
ontdekken de mogelijkheden en de techniek van 
lasersnijden, solderen, lichtkringen maken, ...

doelgroep 3e graad lager onderwijs

wanneer dinsdag 30 april 2019 
  13.30 - 15.30 u.

waar Hogeschool Vives - Maaklab 
  Universiteitslaan 2, 8500 Kortrijk

info  gratis, incl. drankje
  120 minuten // max. 16 leerlingen 
  lesgeefster Niki Verbrugghe

inschrijvingen via rik.hostyn@vives.be of 0496 54 86 34

MEDIARAVEN VZW 
Surfen met een helm op! 
(mediawijsheid, veiligheid, privacy)
Na deze workshop zijn je leerlingen een pak mediawijzer 
en gaan ze vanaf nu online slimmer aan de slag als echte 
online kraks!  

doelgroep 3e graad lager onderwijs

wanneer dinsdag 30 april 2019 
  2 sessies: 9 - 11 u.  of 13.30 - 15.30 u.

waar centrale bibliotheek 
  Leiestraat 30, 8500 Kortrijk

info  gratis, incl. drankje
  120 minuten // max. 25 leerlingen
  
inschrijvingen via bibliotheek@kortrijk.be of 056 27 75 00
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OPENBARE BIBLIOTHEEK KORTRIJK

Google VR in de klas 
(virtuele realiteit, apps, smartphones)
Je leerlingen gaan via een doe- en reflectieworkshop zelf 
aan de slag met Google Cardboard VR, één van de leukste 
manieren om virtuele realiteit te beleven.

doelgroep 3e graad lager onderwijs

wanneer dinsdag 30 april 2019 
  voormiddag: tijdstip naar keuze

waar centrale bibliotheek 
  Leiestraat 30, 8500 Kortrijk

info  gratis, incl. drankje
  120 minuten
  max. 25 leerlingen

inschrijvingen via www.kortrijk.be/bibliotheek/scholen

Ontdek de bib met je tablet
(zoekopdrachten, tablets)
Je leerlingen gaan, met een tablet als hulpmiddel, 
op ontdekking in de bib via een interactief doe- en 
ontdekkingsparcours. 

doelgroep 2e en 3e graad lager onderwijs

wanneer maandag 29 april 2019
  2 sessies: tijdstip naar keuze

  vrijdag 3 mei 2019 
  2 sessies: tijdstip naar keuze   
waar centrale bibliotheek 
  Leiestraat 30, 8500 Kortrijk

info  gratis, incl. drankje
  90 minuten
  max. 25 leerlingen

inschrijvingen via www.kortrijk.be/bibliotheek/scholen
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WORKSHOPS
SECUNDAIR ONDERWIJS



LEGO EDUCATION INNOVATION 
STUDIO [VIVES]
keuzeworkshop
(LEGO Education, robotica, STEAM, maken)

// LEGO Mindstorms EV3 - basis
Tijdens deze inleiding gaan we met je leerlingen aan 
de slag met Lego Mindstorms Ev3 robots, motoren en 
sensoren.

doelgroep 1e graad secundair onderwijs

// LEGO Mindstorms EV3 -  
uitgebreid
Hier gaan we aan de slag met programmatie, sensoren 
en complexere acties. De robot moet zo nauwkeurig 
mogelijk een lijn volgen. Dit doen we door een P-regeling.

doelgroep 1e en 2e graad secundair onderwijs

wanneer maandag 29 april 2019
  9 - 11 u. 

  dinsdag 30 april 2019
  13 - 15 u. 

  donderdag 2 mei 2019
  2 sessies: 9 - 11 u. of 13 - 15 u. 

waar Hogeschool Vives
  LEGO Education Innovation Studio 
  Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

info  gratis, incl. drankje
  150 minuten
  max. 24 leerlingen
  lesgever Rik Hostyn

inschrijvingen via rik.hostyn@vives.be of 0496 54 86 34
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LEGO Mindstorms EV3 basis 
(LEGO Education, robotica, STEAM, maken)
Naast de gewone Lego-blokjes en Lego-technics bestaat 
ook ‘Lego Mindstorms’. Daarmee kan je robots bouwen en 
programmeren. Ze lopen, praten en doen zowat alles wat 
je kan verzinnen.

doelgroep 1e graad secundair onderwijs

wanneer maandag 29 april 2019 
  2 sessies: 9 - 11.30 of 13 - 15.30 u.

waar Hogeschool Vives
  LEGO Education Innovation Studio 
  Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

info  gratis, incl. drankje
  150 minuten
  max. 20 leerlingen
  lesgever Bert Deseine

inschrijvingen via rik.hostyn@vives.be of 0496 54 86 340

LEGO Mindstorms EV3 datalogger 
(LEGO Education, robotica, data, techniek)
In deze workshop wordt dieper ingegaan op het 
verzamelen van informatie door geprogrammeerde 
robots. STEM op het scherp van de snede voor de 
gevorderde robotbouwer!

doelgroep 1e en 2e graad secundair onderwijs

wanneer vrijdag 3 mei 2019 
  9.30 - 11.30 u.

waar Hogeschool Vives
  LEGO Education Innovation Studio 
  Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

info  gratis, incl. drankje
  120 minuten
  max. 24 leerlingen
  lesgever Dimitri Dekyvere

inschrijvingen via rik.hostyn@vives.be of 0496 54 86 340
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LEGO Mindstorms robot EV3 music 
(LEGO Education, muziek, robotica, techniek)
Programmeer je LEGO Mindstorms robot als een eigen 
muziekcomponist. Maak je eigen tunes die de robot kan 
afspelen door gekleurde vakken in te lezen.

doelgroep 1e graad secunair onderwijs

wanneer vrijdag 3 mei 2019 
  13 - 15.30 u.

waar Hogeschool Vives
  LEGO Education Innovation Studio 
  Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

info  gratis, incl. drankje
  150 minuten
  max. 12 leerlingen
  lesgever Shane Vermeersch

inschrijvingen via rik.hostyn@vives.be of 0496 54 86 34 

MAAKLAB [VIVES]

Maaklamp! 
(STEAM, maken, techniek)
Je leerlingen maken hun eigen ‘maaklampje’ en ontdekken 
de mogelijkheden en de techniek van lasersnijden, 
solderen, lichtkringen maken, ...

doelgroep 1e graad secundair onderwijs

wanneer dinsdag 30 april 2019 
  13.30 - 15.30 u.

waar Hogeschool Vives - Maaklab 
  Universiteitslaan 2, 8500 Kortrijk

info  gratis, incl. drankje
  120 minuten // max. 16 leerlingen 
  lesgeefster Niki Verbrugghe

inschrijvingen via rik.hostyn@vives.be of 0496 54 86 34
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MEDIARAVEN VZW 
Surfen met een helm op! 
(mediawijsheid, veiligheid, privacy)
In ‘Surfen met een helm op’ ontdekken je leerlingen de 
geheime knoppen van je privacy settings op sociale 
media. We geven ze extra veerkracht door een korte 
introductie in de filter bubble en pimpen ook nog hun 
wachtwoord. 
Vervolgens staan we stil bij sexting. Hoe kan je problemen 
voorkomen? En wat doe je als toeschouwer? 
Tot slot kijken we nog even naar het smartphone gebruik. 

doelgroep 1e graad secundair onderwijs

wanneer maandag 29 april 2019 
  2 sessies: 9 - 11 u.  of 13.30 - 15.30 u.

waar centrale bibliotheek 
  Leiestraat 30, 8500 Kortrijk

info  gratis, incl. drankje
  120 minuten
  max. 25 leerlingen
  
inschrijvingen via bibliotheek@kortrijk.be of 056 27 75 00
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WORKSHOPS
op aanvraag



OP AANVRAAG

BUDA::lab on tour
(STEAM, maken, tools)
Maak van jouw school een fablab voor 1 maand lang en 
leen fablabtools uit met de steun van Flanders make, 
BUDA::lab on tour & De creatieve stem.

Dankzij deze gereedschappen veras je leerlingen en 
collega’s met nieuwe interactieve lessen/activiteiten. 
Dit project biedt een kans aan maximum 8 scholen per 
schooljaar. Tenminste één verantwoordelijke van de 
school krijgt een gratis opleiding om de tools correct te 
gebruiken en zijn kennis door te geven aan de leerlingen.

Reserveer nu al voor schooljaar 2019-2020!

doelgroep 1e, 2e en 3e graad secundair onderwijs

wanneer op aanvraag

waar op aanvraag

info  prijzen raadpleegbaar via  
  www.budalab.be/index.php/nl/
verhuur 

inschrijvingen via info@budalab.be of 056 51 91 83

i.s.m. Designregio Kortrijk
www.designregio-kortrijk.be

18
© www.budalab.be



OP AANVRAAG

Google VR in de klas: 
educatief pakket
(virtuele realiteit, apps, smartphones)
Google Cardboard VR is één van de leukste en meest 
budgetvriendelijke manieren om ‘VR’ of virtuele realiteit 
te beleven. VR maakt het mogelijk een 3D-omgeving te 
simuleren en geeft je als gebruiker een sterk gevoel van 
immersie en beleving. 

Met de Google Cardboard VR workshop en het 
bijbehorend educatief pakket wil de bibliotheek het 
educatief gebruik van VR in het onderwijs ondersteunen 
en stimuleren.

Het Google VR educatief pakket bestaat uit 
smartphones, 3D-brillen, een handige presentatie en 
een ontdekkingsparcours. Het pakket kan gratis geleend 
worden door leerkrachten en begeleiders.

Ga zélf aan de slag in je klas of maak een afspraak in de 
bibliotheek.

doelgroep 3e graad lager onderwijs

wanneer op aanvraag: 
  maandag t.e.m. vrijdag vanaf 8.30 u.

waar - in je klas (met wifi)

  - centrale bibliotheek
     Leiestraat 30, 8500 Kortrijk

info  90 min
  max. 25 leerlingen
  gratis

inschrijvingen via www.kortrijk.be/bibliotheek/scholen

i.s.m. openbare bibliotheek Kortrijk
www.kortrijk.be/bibliotheek
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OP AANVRAAG

Go Press: aan de slag met online
kranten en tijdschriften
(digitale bronnen, zoekvaardigheden, mediawijs)
Via ‘Gopress’ krijgen leerlingen toegang tot een digitale 
persdatabank die teruggaat tot 1988. Dit kan in de 
bibliotheek maar ook op school via ‘Bib op school’. De 
zoekresultaten kunnen ze afdrukken, downloaden en 
delen via sociale media,...  We tonen alle mogelijkheden. 

Daarna kunnen leerlingen aan de slag met eigen 
klasopdrachten of met zoekopdrachten van de bib.

Voor deze workshop stelt de bibliotheek een laptopklas 
en/of tablets ter beschikking.

doelgroep 1e, 2e en 3e graad secundair onderwijs

wanneer op aanvraag: 
  maandag t.e.m. vrijdag vanaf 8.30 u.

waar centrale bibliotheek
  Leiestraat 30, 8500 Kortrijk

info  15 min. intro + 45 min. werksessie/ 
  lesopdrachten (optioneel)
  max. 25 leerlingen
  gratis

inschrijvingen via www.kortrijk.be/bibliotheek/scholen

i.s.m. openbare bibliotheek Kortrijk
www.kortrijk.be/bibliotheek
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OP AANVRAAG

Lego Education  
Innovation Studio
(STEAM, maken, techniek, opleiding)
In de LEGO Studio kan je klas en/of jezelf als leerkracht 
aan de slag met LEGO materialen zoals: LEGO Mindstorms 
EV3, Machines en Mechanismes en WeDo 2.0. Dit gebeurt 
binnen een optimale leeromgeving én onder begeleiding 
van LEGO coaches. 
Met onze LEGO Studio willen we alle leerlingen en 
leerkachten motiveren én inspireren door STEM écht tot 
leven te brengen!

doelgroep alle graden lager en secundair onderwijs 
  leerlingen + leerkrachten

wanneer op aanvraag, vooraf reserveren

waar Hogeschool Vives
  LEGO Education Innovation Studio 
  Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

info  € 5 / leerling 2e en 3e graad lager onderwijs 
  € 8 / leerling secundair onderwijs
  max. 24 leerlingen per workshop  
  € 50 / leerkracht
  max 15 deelnemers per workshop

inschrijvingen via legostudiovives.be of 0477 84 49 48

i.s.m. Hogeschool Vives
Lego Education Innovation Studio
www.legostudiovives.be
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OP AANVRAAG

LOMAP
verken en breng je buurt in 
kaart
(geopmapping, op stap, tablets)
Lomap is een app en fotografie tool waarmee leerlingen 
op een leuke en intuïtieve manier hun mening kunnen 
geven over een buurt of stad. Wat vinden zij van het 
nieuwe plein, van de wijk achter het jeugdhuis of van de 
nieuwe klimmuur op school...?
Door middel van deze foto- en geomapping applicatie 
geven de deelnemers in woord en vooral beeld hun 
visie op wat zij goed vinden aan hun buurt, maar ook 
wat zij als pijnpunten of problemen ervaren. Deze gratis 
app (enkel voor Android toestellen) is een heel intuïtief 
instrument waar je zowel individueel, als jeugdwerker of 
als leraar met een groep kinderen of jongeren mee aan de 
slag kan.
Praktijkvoorbeelden kan je vinden op www.lomap.be 
onder de rubriek ‘Projecten’. Lomap werd ontwikkeld door 
BEAM, het multimedialab van JES. Met Lomap trachten 
ze iedereen die met jeugd in de stad bezig is een nieuwe 
tool aan te reiken.
Voor deze workshop stelt de bibliotheek tablets met 
mobiel internet ter beschikking en wordt begeleiding op 
maat voorzien.

doelgroep alle graden lager en secundair onderwijs

wanneer op aanvraag: 
  maandag t.e.m. vrijdag vanaf 8.30 u.

waar centrale bibliotheek
  Leiestraat 30, 8500 Kortrijk

info  30 min. intro + 60 à 120 min. wandeling
  max. 20 leerlingen // gratis

inschrijvingen via www.kortrijk.be/bibliotheek/scholen

i.s.m. openbare bibliotheek Kortrijk
www.kortrijk.be/bibliotheek
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OP AANVRAAG

Mijn Vlasfabriek
(educatief pakket, interactief, ondernemerszin)
In ieder kind schuilt een kleine ondernemer. Net als de 
vlassers leren ze omgaan met succes, maar ook met 
tegenslag. Zijn ze vindingrijk genoeg om zich erdoor te 
slaan? Niet opgeven! Leerlingen onderzoeken de klanten, 
voeren promotie, halen personeel en machines in huis 
en organiseren transport. Mooie kansen maar ook allerlei 
tegenslag en gevaar kruist hun pad.

In Texture kan je doorheen het jaar ook tal van 
textielworkshops volgen. Van ‘Flock je t-shirt’, over 
‘zomerklossen’ tot workshops textieltechnieken.

Volg Texture op sociale media, check de website of schrijf 
je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het 
aanbod. 

doelgroep 3e graad lager onderwijs

wanneer op aanvraag: 
  minimum twee weken vooraf reserveren

waar Texture -  Museum over Leie en Vlas 
  Noordstraat 28, Kortrijk

info  90 min.
  € 2,5 / leerling
  max. 25 leerlingen

inschrijvingen via texture@kortrijk.be  of 056 27 74 70

i.s.m. Texture - Museum over Leie en Vlas
www.texturekortrijk.be
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OP AANVRAAG

ontdek de bib met je tablet
(zoekvaardigheden, tablets)
Een zoektocht in de bib met een tablet als hulpmiddel, 
dat is het uitgangspunt van deze module. De leerlingen 
worden in groepjes verdeeld. Elk groepje krijgt een tablet 
en een opdrachtenbundel. Dan gaan ze aan de slag : 
foto’s nemen, filmpjes maken, QR-codes scannen, zoeken 
in de bibcatalogus…

Spelenderwijs leren ze op een efficiënte manier zoeken in 
de rekken en in de catalogus van de bibliotheek.

Voor deze workshop stelt de bibliotheek tablets ter 
beschikking.

doelgroep 2e en 3e graad lager onderwijs
  1e graad secundair onderwijs

wanneer op aanvraag: 
  maandag t.e.m. vrijdag vanaf 8.30 u.

waar centrale bibliotheek
  Leiestraat 30, 8500 Kortrijk

info  90 min.
  max. 25 leerlingen per workshop 
  gratis

inschrijvingen via www.kortrijk.be/bibliotheek/scholen

i.s.m. openbare bibliotheek Kortrijk
www.kortrijk.be/bibliotheek
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OP AANVRAAG

Quindo media workshops 
op maat
(radio, mediawijsheid)
Vzw Quindo werkt voor je klas of school graag media 
workshops op maat uit, zodat die naadloos aansluiten bij 
klasthema’s, projectweken of eindtermen.

Informeer vrijblijvend of vraag een offerte aan. 

doelgroep alle graden lager onderwijs
  alle graden secundair onderwijs

wanneer op aanvraag

waar Studio vzw Quindo
  Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk

info  startbedrag van € 200 per workshop

inschrijvingen via info@quindo.be

i.s.m. vzw Quindo
www.quindo.be
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OP AANVRAAG

radiokriebels
(radio, mediawijsheid)
Wil je weten hoe radio gemaakt wordt of heb je de 
ambitie om een klasradio op te zetten? Dan is deze 
kennismakingsworkshop iets voor jullie!

In deze drie uur durende workshop kom je in aanraking 
met de verschillende aspecten van een radioprogramma. 
We beginnen met een korte inleiding, daarna vliegen we 
er in. 

Na deze intensieve workshop heb je een duidelijk zicht op 
de taken en opbouw van een radioprogramma. En je gaat 
naar huis met een eigen radioshow.

doelgroep alle graden lager en secundair onderwijs

wanneer op aanvraag

waar Studio vzw Quindo
  Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk

info  180 min.
  max. 12 leerlingen per workshop 
  € 150 per workshop, sociaal tarief voor 
  Kortrijkse scholen

inschrijvingen via info@quindo.be

i.s.m. vzw Quindo
www.quindo.be
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Mediawijze Week 2019 is een initiatief van 
stad Kortrijk, openbare bibliotheek Kortrijk, flankerend 
onderwijs Kortrijk, fablab Factory, Hogeschool VIVES/

Maaklab, Quindo, Designregio Kortrijk/Budalab, vzw De 
Creatieve Stem, Texture | Museum over Leie en Vlas, Me-

diaraven vzw en Lego Education Innovation Studio

www.kortrijk.be/mediawijzeweek


