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Ontwikkeling

Training

Materialen

Tarieven* Educatieve ESCAPEroom SEXTING

De afgelopen maanden ontwikkelde Weerbaar in Seksualiteit, samen met jongeren een educatieve
escaperoom rondom Sexting. Na een serie succesvolle try-outs trekt WiS dit schoolseizoen langs scholen
in heel Nederland om deze escaperoom op locatie aan te bieden.
We zijn ongelooflijk enthousiast over de resultaten en reacties van leerlingen én docenten en hopen dat
veel jongeren de kans zullen krijgen deze escaperoom te spelen.
Doel: Leerlingen weten wat de gevolgen zijn van het doorsturen van seksueel getinte foto’s/filmpjes,
hoe ze kunnen handelen als ze daarmee in aanraking komen en de strafbaarheid ervan.
Hoe werkt het?
Leerlingen spelen de escaperoom in groepjes van max. 15 leerlingen (1/2 klas). Het is mogelijk om 2
escaperooms parallel aan elkaar aan te bieden.
Instructie: 5 min.
Spelen escaperoom: 30 min.
Nabespreking: 15 min.
Geschikt voor klas 2-4 (VMBO-HAVO/VWO)
Duur: 1 lesuur (50-55 min.)
Kosten: € 150 per speelronde**
*Bij een minimum van 8 speelrondes op één dag.
** Bij 16 speelrondes (of meer) per scholengemeenschap geldt het tarief van € 125 per speelronde
Bij 24 speelrondes (of meer) per scholengemeenschap geldt een tarief van € 105 per speelronde
LET OP: sommige scholen kunnen de offerte indienen bij de plaatselijke gemeente en krijgen dit
vergoedt. Vraag dit na bij uw gemeente.
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DIY- Escape kit SEXTING

De educatieve escaperoom SEXTING komt beschikbaar in een DIY-escapekit. Hierdoor is elke school in
staat om zijn eigen escaperoom aan te bieden. In deze DIY-escapekit zit de basis voor de escaperoom.
Deze DIY-Escape kit wordt gelanceerd op de NOT 2019 maar kunt u nu alvast bestellen. Verwachte
leverperiode: februari 2019.
Met deze DIY Escape Kit SEXTING kunt u zélf een escaperoom aanbieden aan de leerlingen.
Inhoud DIY-Escape Kit (basis):
- Handleiding + beschrijving opbouw escaperoom
-

5 puzzels

-

Sloten

-

Ondersteunende materialen

Inhoud DIY-Escape Kit (upgrade)
- Handleiding + beschrijving opbouw escaperoom
-

5 puzzels

-

Sloten

-

Ondersteunende materialen

-

5 telefoons

-

5 (rug)tassen

Tarief per DIY-kit
Basis

Upgrade

Jaarlijkse licentie (per scholengemeenschap)

€ 495

€ 695

Training docent (eenmalig)

€ 395

€ 395

*alle genoemde bedragen zijn excl. btw en eventuele reiskosten
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