Perstekst - Dinsdag 24 mei 2011
WordWebWonder beloont online jongeren
Dinsdag 24 mei maakt WordWebWonder de winnaars bekend van haar jaarlijkse wedstrijd
voor de beste website, gemaakt door jongeren. In drie categorieën winnen kamsa-goesdublin.be - een website over een trip door en voor 18-jarigen naar Dublin, sassy4pets.be een website over home parties met dierenaccessoires en web7.be, een website van een
mini-onderneming die ... websites bouwt.

De winnaars
Sassy4pets.be – for paws and tails
Lorence en Sandy zitten in het laatste jaar dierenartsassistente van
de Katholieke Hogeschool Kempen in Geel. Om de kneepjes van een
eigen zaak te leren, moeten de laatstejaars een small business
project oprichten. Sandy en Lorence startten Sassy4pets: home
party’s met dierenaccessoires.
Hun vrolijke, lichtelijk frivole website paste volgens de jury prima bij
het onderwerp en past in de huidige fifties-revival. Ze toonden dat
www.sassy4pets.be

je met een beperkte ‘technische’ interesse toch een creatieve,
toffe en functionele website kan bouwen. Dat verdient een

prijsuitreiking: 17 mei 2011 – 15u

pluim, oftewel twee avonturendagen voor deze ondernemende

In: KHKempen, Kleinhoefstraat 4, Geel

studentes!

Kamsa-goes-dublin – een schooltrip voor en door studenten
De 7de-jaars van de KAMSA in Aarschot moesten voor hun
‘Geïntegreerd Werkproject’ zelf een reis voor de hele
klas organiseren. Voor de achterblijvers gingen ze online
aan de slag, tijdens de voorbereiding en de reis zelf.
Kamsa-goes-dublin.be toont hoe online groepswerk de
ouders en leerkrachten mee in de klas kunnen
trekken. Ze konden bovendien hun leerlingen/kinderen
www.kamsa-goes-dublin.be
Prijsuitreiking – 18 mei 2011 – 11u
In: Kamsa, Pastoor Dergentlaan 47, Aarschot
tijdens MNM’s ‘Strafste school van Vlaanderen’.

tijdens de reis zelf volgen: online meebeleven was het
doel!
Ze mogen van WordWebWonder nóg een keer samen op
stap: naar Walibi of Bellewaerde.

Web7 – professioneel in het mini
Web Seven is een mini-onderneming uit het Sint-Angelainstituut in Haacht die websites maakt en verkoopt voor
handelaren in de omgeving van de school.
Web7.be is het perfecte uithangbord voor een
webbouwer: clean, professioneel en toch origineel. De
jury apprecieerde het dat de communicatieve meerwaarde van
de website in het oog werd gehouden. Deze website is duidelijk
en volledig, iets dan veel jongeren gemakkelijk vergeten. En
technisch steekt hij prima in elkaar!
www.web7.be
Prijsuitreiking: 19 mei – 20.25u
In: Provinciegebouw Vlaams-Brabant
tijdens Regionale EnterPrize Awards van VLAJO – Provinciehuis Vlaams-Brabant in Leuven

WordWebWonder
Het project WordWebWonder, een wedstrijd die jongeren websites laat maken, werd zes jaar geleden
onder impuls van DNS BE opgestart en trok de aandacht van veel leerkrachten. Dit schooljaar (20102011) gaven we 283 domeinnamen weg aan studenten, samen goed voor 2265 betrokken leerlingen.
Maar liefst 147 afgewerkte websites deden uiteindelijk mee aan de wedstrijd.
Projectcoördinator Isabelle Borremans: “Studenten leren door WordWebWonder informatie verzamelen,
structureren en reproduceren via een nieuw en uitdagend medium. De les wordt interessanter en
spannender want de studenten publiceren hun werk 'voor het echt' en de hele wereld kan het lezen. Het
is een van de beste manieren om studenten aan te moedigen om hun best te doen.”
WordWebWonder wordt gesteund door Voetbalkrant met technische hulp en door Hosting Garage met
gratis domeinnamen en webruimte voor de deelnemers.

Categorieën en resultaten
Secundair Onderwijs

Small Business Projects

Mini-ondernemingen

(19 websites)

(39 websites)

(88 websites)

1. www.kamsa-goes-dublin.be

1. www.sassy4pets.be

1. www.web7.be

2. www.energenie.be

2. www.rilassamento.be

2. www.sakatoe.be

3. www.beatstopleasure.be

3. www.bellizzz.be

3. www.k-dogeschenkmanden.be

Meer informatie over
-

Prijzen: www.wordwebwonder.be/prijzen.html

-

Deelnemende websites: www.wordwebwonder.be/strijdende-websites.html

RVO-Society
Roger Van Overstraeten Society ontwikkelt educatief materiaal rond recente ontwikkelingen in
technologie en wetenschappen. Telkens gaat het om gebruiksvriendelijke producten die de laatste
didactische en pedagogische inzichten volgen.
Om een website te maken, moet een jongere over verschillende ICT-vaardigheden beschikken. Een
project als WordWebWonder draagt dus bij aan de professionele capaciteiten van de jeugd. Bovendien is
een belangrijk aspect van wetenschap het verslag. WordWebWonder helpt de jeugd bij haar
verslaggeving, deze keer op leuke, maar vooral moderne 'bladzijden'.
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