
Persbericht  
  
Winnaars COS Awards 2009 bekend!  
 

Op donderdagmiddag 14 mei werden in science center Nemo de winnaars bekendgemaakt van de 
COS Awards 2009. Er was een Award voor een basisschool en een voor een school voor voortgezet 
onderwijs. Een school kon winnen als zij een interessante les voor gebruik op een digitaal 
schoolbord had gemaakt.  

Jury  
De jury bestond uit de redactieleden van COS onder leiding van Theo Louwers, 
hoofdredacteur.(www.cos-online.nl

Winnaar basisonderwijs: De Rank uit Westzaan  

). Uit het juryrapport:  

Ingezonden les: Digitale microscoop met digibord. De Rank uit Westzaan is door de jury aangewezen als winnaar 
van de COS Award 2009. De jury was geïmponeerd door de inzending van de school voor primair onderwijs 
vanwege de combinatie met de digitale microscoop, het gebruik van Google Earth, het element presenteren door 
leerlingen met het digibord en de uitgebreide documentatie. Er is zeer gedetailleerd en goed omschreven wat het 
doel is van dit project. Hierdoor is de les goed bruikbaar voor anderen. Het werken met het digibord wordt goed 
gecombineerd met andere lesvormen zoals ontdekkend leren. En er is aandacht voor mediawijsheid.  

De tweede prijs was voor basisschool ’t Geerke uit Puiflijk, de derde prijs voor De Kinderburg uit 
Sassenheim.  

Winnaar voortgezet onderwijs: het Carbooncollege uit Hoensbroek  
Ingezonden les: Ruimtemeetkunde. Bij het voortgezet onderwijs is het Carbooncollege uit Hoensbroek winnaar 
geworden van de COS Award 2009. De inzending sprak de jury aan vanwege de ludieke koppeling van wiskunde 
aan kunst (onder andere de piramide bij het Louvre). Verder was de digitale les goed gedocumenteerd en is 
sprake van integratie van verschillende softwarepakketten zoals Google Earth en Sketchup. Een redelijk lastig en 
moeilijk vak als ruimtemeetkunde wordt inzichtelijker door het gebruik van deze digibordles. De les kan zelfs nog 
gebruikt worden in de bovenbouw van het primair onderwijs.  

De tweede prijs ging naar Middenschool Heilig Hart uit Bree (België), de derde prijs naar het Elzendaal 
College uit Boxmeer.  

Prijzen  
Alle scholen gingen naar huis met fraaie prijzen, waaronder complete digiborden. De prijzen zijn ter 
beschikking gesteld door sponsors: The ACTIVboard people, edding Lega International B.V., HoDeCom, 
Interwrite Learning, KlasseTV, SMART Techologies en Topicus BV. De eersteprijswinnaars ontvangen elk de 
COS Awards 2009-plaquette. Alle scholen mochten, voorafgaand aan de prijsuitreiking, met hun leerlingen 
een kosteloos bezoek brengen aan Nemo.  
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De prijzenpakketten:  

Primair onderwijs  

• een Legamaster e-Board Interactive;  
Eerste prijs  

• een ACTIVslate.  
 

• een Interwrite Pad (incl. Interwrite Workspace-software);  
Tweede prijs  

• een Interwrite Cricket-startersset (vijf feedback-kastjes, tas, zender en software);  
• een speciale trainingssessie voor het gebruik van Interwrite Pad en Interwrite Cricket-systeem;  
• een ACTIVwand.  
 

• 1 jaar gratis gebruik van ParnasSys;  
Derde prijs  

• een ACTIVwand;  
• een implementatieworkshop KlasseTV.  
 
Voortgezet onderwijs  

• een SMART Board 680-i;  
Eerste prijs  

• een ACTIVslate.  
 

• een mimio Interactive;  
Tweede prijs  

• een mimio Wireless Module;  
• een mimio Capture Kit;  
• een ACTIVwand.  
 

• een ACTIVwand;  
Derde prijs  

• een implementatieworkshop KlasseTV.  
 
Achtergrondinformatie  
De COS Awards zijn een initiatief van COS, onafhankelijk vaktijdschrift voor eigentijds onderwijs en ICT 
(www.cos-online.nl). De wedstrijd heeft als doel het ICT-gebruik op scholen te stimuleren. De werkwijze: 
goede initiatieven op dit gebied voor het voetlicht laten treden en ze belonen. De scholen die in de prijzen 
vallen, dienen tot voorbeeld en inspiratie voor andere scholen. Daarom worden de ingezonden lessen van 
alle zes hierboven genoemde scholen binnenkort geplaatst op www.cos-awards2009.nl. De digibordlessen 
zijn daardoor vrij te gebruiken door andere scholen. De inzenders hebben hiervoor vooraf toestemming 
verleend. Meer info: www.cos-awards.nl
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.  

Ook in 2010 komt er weer een wedstrijd om de COS Awards. De prijzen zullen dan worden uitgereikt 
tijdens de beurs Onderwijs en ICT (www.onderwijs-en-ict.org) die plaatsvindt op 10 en 11 februari in de 
Jaarbeurs Utrecht. 

 


