Voorbeeld: uitnodiging burgemeester uitreiking certificaten MediaMasters
Noot voor de leerkracht: MediaMasters kan gespeeld worden tot vrijdag 13 november 15.00
uur. Op maandag 16 november om 13.00 uur worden de winnaars bekend gemaakt via
mediamasters.nl. De certificaten van deelname kunnen zowel vrijdag als maandag (of later)
uitgedeeld worden.
[Plaats, datum]
Betreft: Uitreiking MediaMasters-certificaten op [Naam basisschool]
Geachte [naam burgemeester],
Wij nodigen u van harte uit om op [Kies datum: vrijdag 13 november of maandag 16
november] bij ons op school MediaMasters-certificaten uit te komen reiken aan de leerlingen
uit groep [Kies: 7/8]. De leerlingen hebben tijdens de Week van de Mediawijsheid (6 tot en
met 13 november 2020) met hun klas deelgenomen aan MediaMasters, en ontvangen het
certificaat als bewijs van deelname.
Wat is MediaMasters?
MediaMasters is een spannende serious game over de kansen en gevaren van (digitale)
media, speciaal voor groep 7 en 8. Tijdens de Week van de Mediawijsheid wordt het spel in
duizenden klassen in Nederland gespeeld. Door het spelen van de game bouwen leerlingen
basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, privacy,
cybercriminaliteit en nepnieuws? Leerlingen worden uitgedaagd om samen mediawijze
uitdagingen te volbrengen, in de klas én thuis. Voor meer informatie kunt u ook kijken op
www.mediamasters.nl

Wat is Netwerk Mediawijsheid?
MediaMasters is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid, dat met meer dan duizend
aangesloten organisaties werkt aan een Nederland waarin iedereen mediawijs is – of bezig is
dat te worden. Het netwerk wordt aangestuurd door vijf organisaties uit het netwerk:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving,
Human, Kennisnet en Koninklijke Bibliotheek. ThemaMissies en vragen in MediaMasters
worden samengesteld uit het aanbod van het netwerk..
Wij zouden enorm vereerd zijn als u de certificaten aan de kinderen wilt komen uitreiken.
Graag vernemen wij uw reactie. Als u eerst meer informatie wenst dan horen we dat
natuurlijk ook graag.
Met vriendelijke groet,
[Naam leerkracht, basisschool en contactgegevens]

