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          Bijlage XII 
 
 

Piliot 7: Levensecht leren: “Welkom in mijn wijk” 
 
 
 

Draaiboek “Welkom in mijn wijk” 
Inhoud van het project 
Inleiding        
Leerlingen verkennen de wijk rondom school en kijken naar mooie en lelijke plekjes in de wijk door 
een duurzaamheidbril (People, Planet, Profit). Samen met een volwassen wijkbewoner lopen ze de 
zelfgemaakte route m.b.v. een GPS telefoon (materiaal en ondersteuning van Codename Future) 

en bespreken hun verbeterpunten voor de wijk met de wijkbewoner én laten de bewoner hierover 
ook zelf meedenken. De definitieve routes  incl. verbeterplannen van de leerlingen en ideeën van 
de wijkbewoners worden gepresenteerd aan “beslissers” in de wijk (wethouder, 

gemeenteambtenaar … etc.) Het beste verbeterplan wordt afgevaardigd naar een slotbijeenkomst 
met meerdere scholen uit het hele land. 
Burgerschap en participatie worden op een hele concrete en zichtbare wijze geïntegreerd in het 
curriculum (kan ingezet worden als maatschappelijke stage of als projectweek). 

Het doel van dit project:  
- Contact tussen oudere generaties en jongeren tot stand laten komen.  
- Gezamenlijk (de jongeren en ouderen/volwassenen) de wijk verbeteren.  
- Bewustwording omtrent  het thema „duurzaamheid‟ (people, planet, profit) stimuleren.  

Leerdoelen:  
1. Leerlingen kennen de drie P‟s (people, planet en profit). 

2. Leerlingen leggen contact met andere leeftijdsgroepen in de wijk. 
3. Leerlingen leren navigeren en de buurt verkennen. 
4. Leerlingen maken een verbeterplan voor hun wijk. 
5. Leerlingen oefenen hun presentatievaardigheden. 
Doel van het project voor de school: 
Leidt het deelnemen aan ‘Welkom in mijn wijk’ tot vorming van burgerschap en begrip voor de 
noodzaak van duurzaamheid? Maakt de aanpak van het project dat leerling een onderzoekende 

houding ontwikkelen? 

 
Opbouw van het project  

- Voorbereidingsfase: inleiding project door de school. O.a. ook het werven van een 
oudere/volwassenen onder begeleiding van de docent. Contacten leggen met 
buurtbewoners. 

- Intro: leerlingen maken de digitale lessen in de Workspace. 
- Op pad: leerlingen gaan aan de hand van de kijkwijzer een verbeterplan opstellen. 

- „7Scenes‟: in het computerlokaal zullen zij hun resultaten in het programma 7scenes 
zetten. Hierbij levert Codename Future ondersteuning. 

- Op pad met de volwassene: samen met de volwassene lopen de leerlingen hun route. Zij 
gaan in gesprek over hun verbeterplan. 

- Aanpassen verbeterplan + presentatie routes via „7scenes‟.  
- Bijeenkomst op school: uitnodigingen wethouder, gemeenteambtenaren, betrokken 

ouderen en buurtbewoners. Nominatie beste plan. 

- Slotevent 8 april: ministerie van VROM deelt prijzen uit voor de beste plannen 

Voorwaarden  
Uitvoering: Docenten zijn betrokken en verantwoordelijk voor de uitvoering.  
Foto‟s/filmpjes: De docent zorgt ervoor dat alle leerlingen een digitale camera bij zich 

hebben en de bijbehorende kabeltjes om de foto‟s en filmpjes op de computer te kunnen 
opslaan en te kunnen uploaden naar de mediabibliotheek van het Games Atelier. 
Hulp: Codename Future maakt het draaiboek en kan ondersteuning bieden bij de 
uitvoering.  
Apparatuur:Codename Future verzorgt de GPS-toestellen waarmee de leerlingen hun route 
kunnen lopen. 
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Draaiboek  

 
 

Checklist benodigdheden 
 

Nodig: Toelichting:   

        Tijd/datum Activiteit Lokaal Wie doet het? Doel/inhoud Aandachtspunten voor de docent 

          vooraf Werven van 
volwassenen en 
beslissers (b.v. 
wethouder) 

n.v.t. De school werft 
volwassenen 
(volwassenen waar 
op een later tijdstip 
de route mee wordt 
gelopen) en 
beslissers voor het 
slotevent. 

 - Nodig buurtbewoners tijdig uit voor de wandeling en eindpresentatie.  

    Docententraining. 
 
(training bestaat uit 
het bespreken van het 
draaiboek en de uitleg 
van de Workspace en 
het programma 
‘7scenes’). 
 
 

computerlo
kaal 

Codename Future 
geeft de training. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
  

 -Toelichting project   
- rol docent  
- handleiding  
- Workspace &  7Scenes  
 

- Beamer + inlogcodes docenten gereed.  
- Na afloop van de training dient de docent zich voor te bereiden op het project  

 
 

            Week 40 
          Di 2 okt  
             
            ochtend 
             
           
 

Opstart project 
‘Welkom in onze wijk’ 
Stap 1, 2 en 3.  
(2 lesuren) 

klaslokaal 
en 
computer-
lokaal 

Leerlingen maken 
kennis met het 
project en maken 
vervolgens de 
digitale lessen 1 t/m 
3  

Introductie project 
„Welkom in onze wijk‟  
Eerste digitale les in de 
Workspace.  
Gaan ook beginnen.   
  

- Reserveer het computerlokaal. 
- Inloggegevens Codename Future zijn nodig. 
- Leerlingen vormen groepjes van 2,  

 
-    Maak een wijkindeling voor de groepjes. 
De indeling is nodig i.v.m. het invullen van de vragen! 

 
 

 

                        
Week 40 
          Di 2 okt 
 
 
            middag 

Stap 3B: voorbereiden 
Kijkwijzer en Op pad:  

Op pad Klassikaal 
doornemen van de 
Kijkwijzer. 
Instructie en 
afspraken voor op 
pad. Leerlingen 
gaan op pad.  
 

Voorbereiding verbeterplan 
= Kijkwijzer. 

- Print de Kijkwijzer van te voren uit voor de leerlingen. 
- Neem de Kijkwijzer en evt. knelpunten van te voren goed door. 
- Leerlingen nemen zelf een digitale camera incl. kabeltje mee. 

  

              Week 40 
           Do .4 okt            
ochtend 

Voorbereiden 
Powerpoint 
presentatie en 
verwerking. 
Begeleiding door 
docent. 

Computerlo
kaal en 
klaslokaal 

 Van de verbeterpunten 
een powerpoint presenatie 
maken met foto‟s en 
aantekeningen! 
Verbeterplan krijgt 
gestalte!  

- Ingevulde Kijkwijzer nodig. 
- Foto‟s dienen al klaar te staan op de computer. 
- Codename Future zorgt voor inlogcodes en GPS telefoons 
- De filmers slaan na afloop van de wandeling hun filmpje op op een schoolcomputer. 
 

             Week 40 
           Do .4 okt 
           Middag 

Verwerking  
 
 

klaslokaal 
en 
computer-
lokaal 

 Eindpresenatie wordt 
voorbereid. 

Eisen minimaal 20 dia‟s en 10 foto‟s. Denk ook aan het geluid. 

              Week 40 
          Vrij 05 okt 

Slotevent: leerlingen 
presenteren hun   
verbeterplannen  aan 
leerlingen,docenten 
en ouders. 

Aula   - Computer met beamer en geluid. 
- Inhoud presentatie =verbeterplan d.m.v. PowerPoint en filmpje. 
- Zorg voor een hapje/drankje voor de genodigden = taak leerlingen? 

BrinkL
Cross-Out



 

 

Checklist benodigdheden  
Nodig:  Toelichting:  

  

 
Lesmateriaal  Alle deelnemende docenten kennen het lesmateriaal.  

Technische voorwaarden  De school voldoet aan de technische voorwaarden van de 

Workspace. Dit is afdeling ICT van de school.  

Begeleiding  Het project zal uitgevoerd worden door de docenten. Optioneel: 

Codename Future de docenten tijdens het project, adviseert over 

de invulling en evalueert het  

project samen met de school.  

Inlogcodes  Codename Future levert alle inlogcodes en wachtwoorden voor 

de leerlingen om het lesmateriaal te kunnen gebruiken.  

Beamer +geluid + 

koptelefoons  

Reserveren voor de kick-off en tijdens de presentaties.  

Leslokalen/computer-

lokalen  

Reserveren voor de kick-off en het maken van het digitaal 

lesmateriaal.  

 

Materiaal voor uitwerkopdrachten:  

 - Papier  

 -  

 - Pennen, stiften, knutselmateriaal  

 - Digitale camera of mobieltjes van leerlingen  

 - USB kabel telefoon/camera  

 

 
 



Technische voorwaarden  
 
Technische voorwaarden  

Workspace  

• De minimale bandbreedte is 1024Kb.  

• Geadviseerd wordt een minimale bandbreedte van 2048Kb te  

nemen als verwacht wordt dat meerdere klassen tegelijk in de  

Workspace zullen werken.  

Server  

• Mag de pagina‟s van http://www.codenamefuture.nl niet “cachen” (oftewel in zijn 

geheugen opslaan.). Standaard worden de pagina‟s wel gecached.  

Mocht de school gebruik maken van een eigen proxyserver dan moet de URL van de 

Workspace worden opgenomen in de lijst die niet gecached worden.  

Voor de zekerheid willen wij u vragen om ook de volgende URL‟s NIET te cachen:  

• http://www.workspace6.nl  

• http://workspace4.codenamefuture.nl  

Schoolnetwerk  

Op de computer van de leerling/docent dient aanwezig te zijn:  

• MsOffice, Open Office of Star Office voor het bewerken van Worddocumenten  

• Flash Player 7.0 Gratis te downloaden bij http://www.macromedia.com  

• Minimaal Windows Media Player 9 (voor het afspelen van filmpjes). Gratis te downloaden 

bij http://www.microsoft.com  

• Minimaal Internet Explorer 5.5, Mozilla Firefox 2.0  

Internet Explorer is gratis te downloaden bij  

http://www.microsoft.com, Mozilla Firefox bij http://www.mozilla.com  

• Privacy instellingen moeten op Normaal staan.  

• Zet de Javascript debugger uit in de browser 

 
Overige technische aandachtspunten / voorwaarden:  

Teleblik  

In sommige lessen van Codename Future zitten filmpjes uit Teleblik. Codename Future gaat 

er van uit dat de school het daarvoor benodigde Entree-account heeft geregeld en dat 

leerlingen beschikken over een wachtwoord. Om de filmpjes van Teleblik te kunnen bekijken 

is Windows Media player 9.0 of hoger nodig. Zie http://www.teleblik.nl/starten.  

Youtube  

In het lesmateriaal van Codename Future zitten filmpjes uit Youtube. Deze site moet (in 

ieder geval tijdens de projecten van Codename Future) beschikbaar zijn voor de leerlingen.  

Young Reporters  

Voor veel verwerkingsopdrachten wordt de gevraagd filmpjes te maken. Codename Future 

heeft een eigen platform om deze filmpjes te tonen: www.youngreporters.nl. Deze site moet 

daarom beschikbaar zijn voor de leerlingen. Young Reporters is een soort educatieve, 

afgeschermde “Youtube”. De leerlingen hebben toegang tot Young Reporters met hetzelfde 

wachtwoord als van de Workspace.  
Melden van niet-werkende links  

Codename Future maakt actueel en interactief lesmateriaal. Helaas is dit materaal gevoelig 

voor niet werkende websites, verwijderde filmpjes, verplaatste informatie, etc. Wij vragen 

bij voorbaat hiervoor uw begrip. Sla eventueel een opdracht over, net zoals u ook wel 

opdrachten in de papieren werkboeken overslaat. We vragen u wel dringend de niet 

werkende link te melden (per e-mail o.v.v. lestitel en paginanummer – zie navigatiekolom 

naast de les). We herstellen de les z.s.m. Helaas kunnen we de herstelde les niet aan uw 

leerlingen koppelen zodra die aan de les begonnen zijn – zij zouden daardoor al hun reeds 

ingevulde antwoorden verliezen.  



Evaluatieformulier docenten  
Projecttitel:  

Gegeven aan klas: ___________ van praktijkschool LWOO VMBO, niveau 

______________ HAVO VWO  

Wat vond u van het niveau van de les? 

______________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

_______________________________  

Wat vond u van het taalniveau van de les? 

____________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

_______________________________  

Welke onderdelen heeft u gedaan? Uitnodiging Uitzoeken-Kennis Uitzoeken-

Doen Uitzoeken-Op pad  

Uitzoeken-Thuis Uitwerken-Vakwerk, t.w.: ___________________ Uitdaging 

t.w.: ___________________ Uitleggen  

Welke technische problemen heeft u ondervonden? 

______________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

_______________________________  

Wat vonden uw leerlingen het leukst aan dit project? 

_____________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

_______________________________  

Heeft u zelf nog suggesties om het project te verbeteren? 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

_______________________________  

Welk rapportcijfer geeft u aan het projectmateriaal?  

Werd u begeleid of ondersteund door een relatiemanager heeft u hierop  

_________________________________________________________________________

_______________________________  

_________________________________________________________________________

_______________________________  

 


