Kijkwijzer www.klasinbrussel.be
Wat maakt een activiteit kwaliteitsvol?
Link naar onderwijs
-

Link naar onderwijs: geen opsomming van bezoeken of organisaties
Verwijzen naar onderwijsdoelen, (didactische) materialen, methodes, handboeken

Breed leren
Vb. Van graan tot brood; op de kinderboerderij van Jette
-

De kinderen ontdekken zelf: maken zelf brood – wegen alles af (meten),
kneden (oefenen)

-

Ze worden begeleid door een expert – workshop brood maken (ontmoeten)

-

De kinderen maken zelf een brood en nemen het mee naar huis (deelnemen
en creëren)

Linken leggen
- Andere ideeën
- Andere locaties (vb. Het Neerhof)
- Andere activiteiten (vb. ‘Met kleuters een fotoboek maken in de Maxi Mille Liens kinderboerderij’)
- VGC aanbod (uitleenloket, sportdienst, GC’s, onderwijsbibliotheek,…)
- Actua (Bruzz, speciale dag)
Verschillende onderwijsniveaus
- KO, LO, SO
- Verschillende leergebieden (denk breed)
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Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de teksten uniform en duidelijk leesbaar zijn voor iedereen?
Schrijven voor het web = praten met een scherm ertussen
Titel
ste

-

Vorm: 1 letter = hoofdletter
Inhoud: geen hippe titel, titel moet de lading dekken  makkelijk opzoekbaar vb. “kinderboerderij” en niet “Kukelekuu”

Samenvatting
- Iedere activiteit krijgt een korte samenvatting in 1 of 2 zinnen
- Plaats enkele kernwoorden in het vet
- Probeer ook in de samenvatting de link naar onderwijs te leggen door waar mogelijk, leergebieden, domeinen te vermelden
(doelgerichtheid)
Omschrijving
- Duidelijke omschrijving
- Overzichtelijk opgebouwd
- Plaats kernelementen in vet
- Maak gebruik van alinea’s en witregels
Foto

-

Liggende foto + formaat omzetten: in een JPG, JPEG of PNG bestand dat tussen 850x500 en 2250x1500 pixels moet zijn.
Opvragen bij organisatie/ partner/locatie of zelf foto nemen
Bron vermelden bij foto in de mate van het mogelijke

Opmerking: Deze kijkwijzer is een groeidocument, doorheen het proces van het opladen van activiteiten in www.klasinbrussel.be
kunnen tips of afspraken aangevuld worden zodat de kijkwijzer een handig hulpmiddel zal worden voor elke leerkracht die zelf
activiteiten zal toevoegen.
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