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Kosten 
€ 395,- (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 

 
De themadagen worden aangeboden door: 

Virtual Reality Learning Lab  
Regio: Flevoland, Overijssel 
Bouw: groepen 5 tot en met 8 
 
KLIK HIER VOOR EEN FILMPJE 
KLIK HIER VOOR DE BROCHURE LESPROGRAMMA’S 

 

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! In de vervolglessen maken de leerlingen hun eigen 
digitale escape room en platformer-spel. 

Robots met de Micro:bit 
Tijdens deze DigiDag bedenk je code om simpele apparaten te maken met de micro:bit. In vervolglessen 
gebruik je de micro:bit als computerbrein van een rijdende robot.Kun jij de robot slim maken, zodat 'ie 
zelfstandig door de klas kan rijden zonder te botsen? 

Op aanvraag ook lessenseries beschikbaar t/m maximaal 12 lesdagen. 

 
 
 

Themadag 

Onderwerp: Digidag 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0Xz2x37_3vg
https://view.genial.ly/5fdb3505ed7e540d00a27538
https://cospaces.io/edu/
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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 leerling (of anders per tweetal) 
● Een lokaal met digibord/beamerscherm en toegang tot de wifi. 
 
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 € 395,- (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 
VOG De themadag-verzorger (degene die bij u op school komt) heeft altijd een 

geldige VOG. 
Bevoegdheid/ervaring 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. 

Facturering De factuur voor de door u gekozen themadag ontvangt u via de aanbieder.  

KVK aanbieder 56241089 

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. 


