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Themadag
Onderwerp: Digidag
Kosten

€ 390,- (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw)

Themadagverzorger is:
DigiDagen

Regio: Flevoland, Overijssel
Bouw: groepen 6 tot en met 8. Groep 5 in overleg.

KLIK HIER VOOR EEN FILMPJE
Bouw je eigen VR game met CoSpaces Edu
Voeg mensen, dieren en nog veel meer toe aan je 3D wereld in CoSpaces Edu
(https://cospaces.io/edu/). Met codeblokken wek je de wereld tot leven en maak je het interactief. Wat
moet de speler doen in jouw spel? Wat is het verhaal? Wie zijn de personages? Aan het eind van de dag
speel je jouw game met onze Virtual Reality brillen!
Maak een virtueel museum in Cospaces Edu
Bouw een interactief museum! Een nieuwe creatieve vorm voor je werkstuk, presentatie of portfolio.
Verzamel informatie, foto’s en 3D modellen en presenteer deze in een 3D ruimte. Gebruik code om een
virtuele gids en quizvragen te introduceren! Leerlingen maken een persoonlijke uitbreiding op ons
MediaMuseum. Of we koppelen de workshop aan een schoolthema.
Ontwerp een app en verbeter de wereld
Bedenk een creatieve oplossing voor een echt probleem en maak de wereld een beetje beter. Je leert
denken als een ontwerper die de gebruikservaring centraal stelt: Design Thinking. Vertaal je idee in een
werkend prototype en laat je app aan iedereen zien!
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Wij leveren:
• Een getrainde docent met VOG en passie voor digitale media en onderwijs
• Een geheel verzorgd programma
• Alle specifiek benodigde hardware voor de workshops
• Toegang tot de software gedurende de workshop
School levert:
• Min. één laptop, Chromebook of tablet per tweetal leerlingen.
• Een lokaal met wifi en digibord/beamerscherm.
Kosten
Hele dag: € 395
Halve dag: € 295

Rittenkaarten
Handig voor scholen die meerdere DigiDagen willen boeken!
4-rittenkaart: € 385 per dag (€ 40 korting)
8-rittenkaart: € 375 per dag (€ 160 korting)
16-rittenkaart: €365 per dag (€ 480 korting)

Hoe werkt een rittenkaart?
• Een rittenkaart kan door een individuele school worden geboekt, maar ook door een stichting met
meerdere scholen.
• Een rittenkaart kan niet met terugwerkende kracht worden aangeschaft.
• Een rittenkaart is geldig voor één schooljaar (alleen in overleg kunnen dagen mee worden genomen
naar een volgend schooljaar).
• Het gehele bedrag zal in één keer worden gefactureerd.

Regels en afspraken

Via SLIM kunnen scholen een themadag afnemen, SLIM bemiddelt tussen aanbieder en afnemer. De
volgende voorwaarden zijn daarbij van belang:
Kosten per themadag
VOG
Bevoegdheid/ervaring
Facturering

€ 395,- (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw)
De themadag-verzorger (degene die bij u op school komt) heeft altijd een
actuele VOG.
Niet elke themadagverzorger heeft een onderwijsbevoegdheid, wel heeft
hij of zij kennis, ervaring en kunde m.b.t. het onderwerp van de themadag
welke hij of zij verzorgt.
De factuur voor de door u gekozen themadag ontvangt u via de aanbieder.

Annuleren

Mocht u de geplande themadag willen annuleren, kan dit voor 48 uur voor
aanvang van de aanvraag kosteloos. Mocht de themadag vanuit de
aanbieder worden geannuleerd of door ziekte niet plaatsvinden, worden er
geen kosten in rekening gebracht. In overleg zullen we kijken naar de
mogelijkheid voor een nieuwe themadag.
Algemene werkwijze
De algemene werkwijze is dat een themadag wordt afgenomen voor een
hele dag voor dezelfde groep. In overleg kan ook gekozen worden voor de
afname van een halve dag of voor het afnemen van meerdere dagen
(rittenkaarten)
Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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