1. De Mediasmarties PRE SCAN
Mediasmarties biedt sinds kort de PRE SCAN aan. Deze PRE SCAN is
een tussentijdse recensie op basis van de Mediasmarties
recensiewaarden. Met dit advies kunnen app–en gameontwikkelaars
hun product al in de ontwikkelfase aanpassen. Ook kan het de
bevestiging geven dat de goede weg is ingeslagen.
Onze allereerste PRE SCAN hebben we van de app Pompidou gemaakt.
Ontwikkelaar Willem van Leunen van Something Breaks Out BV is zeer
tevreden. “Er kwam een aantal opmerkingen naar voren waar we zelf niet
aan gedacht hadden. Ik ben blij met de kritische punten. Deze zijn aangepast
in de release versie. Dat scheelt enorm in de productiekosten achteraf. Het
maken van een update is vaak zeer tijdrovend en kostbaar.”
Meer informatie over de Mediasmarties PRE SCAN?
Neem dan contact op met ilona@jvtv.nl of bel naar 030-2400880.

2. Wie is Pompiou?
De gratis app Pompidou Studios is het verzamelpunt voor alle boekjes
van Pompidou en zijn vriendjes. In iedere aflevering staat een ander
vriendje centraal. Lees de boekjes zelf voor, of laat de boekjes voorlezen
door Sipke Jan Bousema. Je kunt zelfs je eigen stem opnemen in de
Recording Studio om zo toch je kind voor te lezen, als je er zelf niet
bent. Naast (voor)lezen kan je kind met de Pompidou Studios app
spelletjes spelen en zo oefenen met taal. Of zelfs liedjes zingen…
Pompidou wordt in februari 2014 gelanceerd. Platform: Ipad. Prijs: gratis,
wel moet voor de losse boekjes betaald worden.

3. Nationale Voorleesdagen
Woensdag 22 januari zijn de Nationale Voorleesdagen van start gegaan.
Uit onderzoek blijkt dat vaders minder voorlezen dan moeders.
Daarom gaven bekende vaders als Kees van Kooten, Ruben Nicolai,
Kluun en Ben Saunders het goede voorbeeld. Zij lazen gisterochtend op
scholen voor uit het prentenboek van het jaar: Krrr…okodil! van
Catherine Rayner. Lees hier de recensie van Mediasmarties.
De 11e editie van De Nationale Voorleesdagen duurt nog tot 1 februari.

4. Voorleestips
Wist u dat kinderen thuis 50% van hun taalontwikkeling opdoen?
Daar draagt voorlezen aan bij.
* Voorlezen kan altijd. Voor het slapen gaan. Na een lange dag school.
In de trein. Voorlezen geeft een gevoel van rust en veiligheid en kan
daarom eigenlijk altijd!
* Neem de tijd om naar de prachtige platen in prentenboeken te kijken.
Stel af en toe een vraag en laat je kind zelf ontdekken wat er allemaal
te zien is.
* Vraag tijdens het voorlezen aan je kind hoe het verhaal verder zou
kunnen gaan. Hierdoor leren ze in hun dagelijks leven ook beter om
naar oplossingen te zoeken voor problemen.
Drie Boekentips
 Woezel en pip: Beste vriendjes (vanaf 2 jaar)
 Het grote sprookjesboek voor groot en klein (vanaf 4 jaar)
 Hoe jij de Wonderbaarlijke Avontureneilanden ontdekte (vanaf 6 jaar)

5. Mediatrends 2014
Videogames worden socialer. Ze combineren spel, verhaal en
educatie. Zo leren kinderen bijvoorbeeld in de game Cool School:
where peace rules hoe ze conflicten moeten oplossen.
Een tweede trend is dat programmeren heel toegankelijk wordt.
Met programma’s als Scratch, Gamestar Mechani en Codeacadamy
kunnen kinderen zelf animaties en videogames bouwen.
Wat wordt de app van 2014? De visuele app Jelly zou weleens een
hit kunnen worden… Stel elke vraag die je maar kunt bedenken aan
Jelly. Via je sociale netwerk krijg je antwoord.
Bron: commonsensemedia.org

6. Ouders volgen kinderen op social media
Zien wat je kind doet op sociale media vinden ouders van kinderen tussen
10-14 jaar belangrijk.
Dat blijkt uit onderzoek dat Mediawijzer.net liet uitvoeren. 80%
van de ouders volgt hun kind dan ook en houdt het profiel in de gaten.
Een op de drie ouders reageert op de berichten van hun kinderen.
Bijna de helft van alle ouders wil zien met wie hun kind omgaat.
Ouders zijn wel positief over het gebruik van sociale media door
kinderen. Voordelen volgens hen zijn: ontwikkelen van de Engelse
taalvaardigheid en communicatievaardigheden, het delen van informatie
en het maken en delen van huiswerk.

7. Personeel Mediasmarties
De stage van Marielle Kraayenhof is alweer ten einde.
Dank voor je geweldige inzet Marielle!
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een nieuwe productie/redactie
stagiair(e)! Kijk op onze site voor meer informatie.
Romilde van Dongen is deze maand begonnen als productie/redactie
assistent. Zij studeerde journalistiek en heeft de Master Nieuwe Media
en Digitale Cultuur afgerond.
Werkervaring heeft ze opgedaan bij het NOS Jeugdjournaal, Schooltv
Weekjournaal, Nieuwsuur en NOS Evenementen. Romilde zal de
website van Mediasmarties bijhouden en productionele werkzaamheden
uitvoeren voor Leraar24.
Mediasmarties maakt het grote aanbod van apps, websites, televisieprogramma's,
films en boeken inzichtelijk. Onze recensies worden gemaakt door PABO-studenten
die opgeleid worden aan de Mediasmarties Academie. Pas als het product past bij de
ontwikkelingsfase van kinderen kunnen ze er optimaal van leren en genieten.
Wij zouden het leuk vinden als je ons ook volgt op Facebook en Twitter. Hierop
plaatsen wij bijna dagelijks berichtjes over nieuwe recensies of nieuwsberichten.

Meer info: www.mediasmarties.nl

