Geschiedenis is
overal om je heen

Deze brochure geeft
achtergrondinformatie over het
Kindercanon initiatief. Met
Kindercanon verdiepen leerlingen
van de basisschool zich in de
lokale historie van de eigen
omgeving en rapporteren hierover
in de vorm van verhalen, video’s of
andere vormen van digitale
media. De resultaten kunne
worden gepubliceerd o de
website of deel uitmaken van een
dorps- of stadswandeling
compleet met QR-codes.
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Kindercanons

Met Kindercanons verdiepen leerlingen van de
basisschool zich in de lokale historie van het eigen dorp
de eigen wijk of stad
Voor het onderwijsveld is het KinderCanon platform ontwikkeld. Deze
van de Dorpscanons afgeleide formule geeft docenten aan de
basisschool de mogelijkheid om hun leerlingen op een interactieve
manier aan de slag te laten gaan met lokaal erfgoed.
Aan de hand van een projectopdracht kunnen de leerlingen in het
eigen dorp of de eigen stad gericht op zoek gaan naar interessante
erfgoedverhalen.

Zij kunnen daarvoor in gesprek gaan met ouders, grootouders, ooms,
tantes of bekenden of andere informatiebronnen zoeken.
Het Kindercanonsysteem bevat uitgekiende hulpmiddelen en
functionaliteit waarmee kinderen wegwijs worden gemaakt in het doen
van onderzoek op het Internet. Via een kennisbank kunnen
leerkrachten eenvoudig startset aan onderzoeksinformatie voor de
leerlingen klaarzetten. Het kan daarbij gaan om websites, video’s,
audiobestanden of verwijzingen naar boeken in de bibliotheek.

De leerlingen kunnen via een gecombineerd leesvenster met kladblok
aantekeningen maken en naar believen knippen plakken om het
maken van het werkstuk voor te bereiden.
Bijzonder is dat Kindercanons is voorbereid op het leggen van
koppelingen met online datasets (LD) van lokale erfgoedinstellingen.
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CMS

Het CMS van kindercanons is ontwikkeld met het kind
als uitgangspunt en biedt alle mogelijkheden om te
werken aan digitale vaardigheden.
Het content-management-systeem van Kindercanons is geheel
toegesneden op de beleefwereld van kinderen. De invulformulieren
kunnen door de leerkracht worden samengesteld zodat leerlingen geen
overbodige stappen hoeven te zetten om een werkstuk te maken.
De leerkracht heeft de keuze uit een palet aan mogelijkheden:
•
•
•
•

Meerdere talen kunnen worden gekozen.
Diverse typen locatiegegevens zoals adres en coördinaat.
Tijdperken, thema’s en categorieën.
‘Diverse soorten media zoals foto’s in de vorm van een slideshow,
eigen video’s, YouTube video’s, audiobestanden etc.

Gebruikersbeheer en redactie
De leerkracht zit aan het stuur van het Kindercanonsysteem. De
leerkracht definieert het project, maakt gebruikers aan, vormt teams en
heeft de mogelijkheid om werkstukken tussendoor te voorzien van
opmerkingen en tips. Zodra het werkstuk van de leerling klaar is kan het
worden gepubliceerd op de website onder een eigen projectpagina
van de school.
Belangrijk aspect hierbij is dat er geen auteursrechten worden
geschonden. Het attenderen van leerlingen op regel m.b.t. het
kopiëren van informatie van het Internet maakt een belangrijk
onderdeel uit van het systeem en de documentatie.
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Kennisbank

Leerkrachten geven via de kennisbank richting aan
het onderzoek van de leerlingen

Het internet bevat een schat aan informatie maar nadeel is dat deze
informatie soms moeilijk te vinden is of niet van voldoende kwaliteit.
Binnen het Kindercanonsysteem wordt hier rekening mee gehouden via
de zogenaamde Kennisbank. De leerkracht kan allerlei bronnen
toevoegen aan de kennisbank en deze bronnen worden via een
leesvenster op een gestructureerde manier aangeboden aan de
leerlingen. Zij kunnen naar believen grasduinen in deze bronnen.
Uniek hierbij is dat de leerlingen
gevonden
informatie
kunnen
knippen en plakken naar een digitaal
kladblok dat onderdeel uitmaakt van
het systeem. Dit digitale kladblok kan
van alles bevatten van foto’s tot
teksten tot verwijzingen naar video’s
e.d.
Zodra de leerlingen eraan toe zijn om
het werkstuk samen te stellen kunnen
zij het kladblok ophalen en dit
gebruiken als geheugensteun bij het
maken van het werkstuk.
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Jaarlijkse kosten
Het Kindercanonsysteem wordt beschikbaar gesteld op basis van een
transparant licentiemodel met jaarlijkse abonnementskosten. Hoge
ontwikkelingskosten worden hierdoor verdeeld over de gebruikers van
het platform.
•
•
•

Licentiekosten per jaar bedragen € 225,--*.
Ontsluiting via eigen domeinnaam mogelijk (meerprijs € 25,--p.j.)
Extra scholen via koepelorganisatie per licentie € 25,--p.j.

Onderstaande tabel is van toepassing als het opzetten van een dorpsof stadswandeling onderdeel uitmaakt van het Kindercanon project.
Product

Prijs excl. btw.

Standaard informatieplaquette in weerbestendige witte
uitvoering in de maat 18cm bij 25cm (5 mm dik)**

€ 27,50

Vier RVS afstandhouders

€ 15,00

RVS Montageplaat 18cm bij 25cm t.b.v. montage op staander
inclusief RVS afstandhouders

€ 27,50

Staander voorbereid op montageplaat uitgevoerd in
duurzaam en weerbestendig gegalvaniseerd T-profiel 4cm bij
4cm 150cm. (Uitvoering in geborsteld RVS op aanvraag)

€ 75,00

* Alle prijzen exclusief btw.
** Voor alternatieven kleuren en afmetingen neem contact op.
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Om haar missie waar te maken heeft DeeEnAa sinds 2006 een aantal
populaire publieke online platforms gerealiseerd.
Erfgoedinformatie is een thema dat vooral top-down wordt benaderd
vanuit lokale overheden en archiefinstellingen. Zij concentreren zich op
de grote datasets en omvangrijke lokale archieven.
Centraal in het werk van DeeEnAa staat een “Bottom-up” aanpak met
als doel het ontsluiten van erfgoedinformatie op kleine schaal.
Samenwerking met lokale belanghebbenden in de dorpen en steden
zoals dorpsraden, historische commissies en oudheidkamers is daarbij
van doorslaggevend belang.
Het DeeEnAa Kindercanonplatform is een voorbeeld van een dergelijke
aanpak. Lokale partijen trekken de kar en zijn in staat om lokale
verhalen te verzamelen die gecombineerd een heel nieuwe kijk geven
op de lokale historie en de bijbehorende erfgoedinformatie.
Zij maken daarbij gebruik van het maatwerk-CMS van DeeEnAa dat
voorziet in functionaliteit voor dorpswandelingen, exposities,
dorpscanons, kindercanons en dorpsarchieven.
Voor meer informatie over DeeEnAa, Online City- en Regiomarketing
kijkt u op de website www.deeenaa.nl.
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Het Kindercanonplatform is een initiatief van DeeEnAa,
Online City- en regiomarketing te Joure.
Contactpersoon bij DeeEnAa: Bauke Folkertsma
Telefoonnummer: 06-51151519
Email adres: bauke@deeenaa.nl
Voor deelname:
Neem contact op met Bauke Folkertsma

