EscapeVRoom is een project voor de groepen 6, 7 en 8 door Muzelinck, centrum voor de
kunsten & STOOOM.
In het project gaat de groep in ongeveer tien weken een escaperoom maken die door een
andere groep opgelost moet worden. De basis van de escaperoom is het verhaal. Vaak gaat
het om een mysterie dat opgelost moet worden aan de hand van puzzels. Dit verhaal maken
we in een digitale omgeving (Kids Love Cards). In deze omgeving zetten we ook een 360
graden foto gemaakt in de omgeving van de school. In deze 360 graden kunnen ook
aanwijzingen worden geplaatst om de puzzels op te lossen.
Er zijn verschillende soorten puzzels:
- Puzzels die je op papier of met voorwerpen op moet lossen
- Puzzels die je met behulp van technologie op moet lossen
- Puzzels in een virtual reality omgeving.
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Hiernaast zie je een voorbeeld van een puzzel die je met
technologie op moet lossen. Het doosje en de techniek die er
inzitten worden aangeleverd. Het in elkaar zetten en het
Instellen moet de klas zelf doen.
Natuurlijk hebben we daar handleidingen voor gemaakt.
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Wat krijg je als je meedoet met het project?
•
•
•
•
•
•

Het draaiboek
Toegang tot de digitale Kids Love Cards omgeving om daar het verhaal in te maken.
Een aantal puzzels om in elkaar te zetten
Begeleiding van onze vakdocenten.
Een workshop in STOOOMlab Muzelinck
Een gezellig Escaperoom festival aan het einde van het schooljaar

Hoe doe je mee?
Schrijf je groep in via https://muzelinck.culink.nl/860/stooom-escapevrooom
Onze contactpersoon Henri Elbers neemt contact met je op om afspraken te maken. In
welke periode gaan jullie deelnemen? Op welke momenten komen de vakdocenten bij jullie
op de locatie? Waar wil je accenten op leggen? We kunnen verschillende workshops
inzetten zoals beeldende vorming, muziek, ar/vr, podcasts maken en meer.
Hoe sluiten we het af?
Met een Escaperoom festival aan het einde van het schooljaar waar we alle groepen
uitnodigen om hun escaperoom aan elkaar te presenteren.
Hoe kan het dat gratis is?
Doordat Muzelinck samen met STOOOM een subsidie aan heeft gevraagd bij het Fonds voor
Cultuurparticipatie.
We hopen jullie snel te begroeten bij EscapeVRoom. Wil je meer weten? Mail ons dan even
via henri.elbers@muzelinck.nl of info@stooom.nl

