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Beste collega's,
Op de valreep het laatste exemplaar van de STEM-II-nieuwsbrief van het
schooljaar 2017/2018.
We hebben het afgelopen schooljaar wederom grote stappen gezet met het
implementeren van O&O/W&T-leren in de basisscholen in de regio. Naast de
concrete stappen die leerkrachten en scholen zetten om O&O/W&T-leren te
integreren in hun dagelijkse onderwijspraktijk zien we ook dat op andere niveaus,
zowel binnen als buiten "het onderwijs" het belang van deze aanpak wordt
opgemerkt en omarmd. Het is een positieve ontwikkeling dat ook de
samenwerkende PO schoolbesturen in de regio Zuid Limburg zich steeds
positiever uitspreken over het belang van O&O-Leren dat o.a. in STEM-II en
STEM-II-gerelateerde projecten wordt gepromoot.
Men vindt ook dat na het aflopen van de huidige STEM-II trajecten op zoek moet
worden gegaan naar nieuwe mogelijkheden om de in gang gezette
onderwijsinnovatie m.b.t. O&O-leren voort te zetten. Door dit statement van de
schoolbesturen wordt de weg vrij gemaakt voor een vervolgtraject. Zeer
binnenkort gaan we in samenspraak met alle relevante partijen starten met het
opstellen van een nieuw "Masterplan O&O/W&T-leren in Z-Limburg" waardoor we
de scholen in de regio ook voor de komende jaren op maat kunnen bedienen om
het onderwijs aantrekkelijk en voldoende uitdagend te laten zijn om leerlingen te
kunnen laten werken aan hun talenten.
Uit de ervaringen die we in de afgelopen 5 jaar op de meer dan honderd scholen
hebben opgedaan en waar we samen met heel veel leerkrachten en
managementteams mochten experimenteren om nieuw beleid t.a.v. O&O-/ W&T
op te stellen, worden een aantal speerpunten voor komend beleid heel helder.

Aanvulling?
Opmerking?
Vraag?
Idee?

Agenda:
- Adviesgroep: 19-09-2018
Kennisdelingen STEM-II 18-19

O&O/W&T-trajecten van de toekomst zouden moeten focussen op:

Brede, boven bestuurlijke samenwerking,

Het bedienen van scholen op hun specifieke hulpvraag, die aansluit bij hun
fase van ontwikkeling, maatwerk dus,

Het structureel aanbieden van een palet aan mogelijkheden tot scholing en
professionalisering op gebied van O&O/W&T-Leren.

De kracht van programma's als Programmeren & Coderen inzetten ten
dienste van het gehele onderwijs proces en niet als op zich zelf staand item.

- 21 november 2018
- 20 maart 2019
- 5 juni 2019

Stakeholdersbijeenkomst
- 31 oktober 2018

Nog genoeg in het vooruitzicht dus........
Voor nu fijne vakantie gewenst!
Fons Vossen
Projectleider STEM-II

Neem ook eens een
kijkje op onze website:
www.stem-2-limburg.nl

Bezoek studenten en directeuren van University of Mary Hardin Baylor
(Texas) aan APG/Brightlands Heerlen
Op maandag 18 juni brachten een groep studenten uit Texas een werkbezoek aan het APG en
Brightlands Campus Heerlen. Doel was om te zien hoe de samenwerking van deze bedrijven is
met STEM-II, en op welke wijze Onderzoekend en Ontwerpend Leren hierbij een plek krijgt in de
dagelijkse onderwijspraktijk.
De studenten kregen in uitgebreide
presentaties een goed beeld van de
samenwerking met STEM-II en de
wijze waarop het bedrijfsleven lessen
verzorgd rondom Programmeren &
Coderen in de scholen.
Het was een mooie middag waarbij
nu ook in Texas de wijze van
investering door de Provincie
Limburg in het onderwijs bekend is.
Men was over deze manier van
werken, samen met STEM-II, zeer te
spreken en had grote waardering
over de wijze waarop APG en
Brightlands Heerlen hierin
participeren.

STEM-II Talig in Saeffelen (Duitsland)
Op woensdag 13 juni was op de Grundschule Saeffelen het tweede moment in het
samenwerkingsproject tussen de Opstap en deze Duitse school. Vanuit Programmeren &
Coderen zijn ook deze kinderen op ontdekkingstocht gegaan. De materialen waar ze mee aan de
slag gingen waren volledig nieuw en onbekend maar…… er gebeurde hetzelfde als aan de
Nederlandse kant!
Zeer gemotiveerd, enthousiast en gedreven gingen alle kinderen aan de slag. Ook de opdracht
om zelf een mat te ontwerpen met hierop typisch Duitse kenmerken werd gretig ontvangen.
Het belooft een mooie dag te worden op 5 juli in het Continium Kerkrade waar beide groepen
elkaar echt zullen ontmoeten.

Artikel uit Didactief, juni 2018

Project Gamma
Woensdag 27 juni hebben de leerlingen van
groep 7 van basisschool de Patricius het project
“Gamma in de klas” afgerond. Dit project is
ontstaan door een samenwerking met de Gamma
Echt en de onderwijsstichtingen Kindante en
Wijzers in Onderwijs. Tijdens dit project hebben
de leerlingen in kleinere groepjes een ontwerp
gemaakt. Met als vraag: Wat heeft onze school
nodig? Nadat de leerlingen een presentatie
hebben gekregen over de Gamma, hebben ze het
ontwerp (in de Gamma) gerealiseerd.

Winnaar beste duurzaamheidsidee project HGN
Op woensdagochtend 27 juni werd het regionale HGN/duurzaamheidsproject in basisscholen
afgesloten met een prijsuitreiking voor de school met het beste duurzaamheidsidee. Het betreft
een STEM-II project dat in samenwerking met Het Groene Net wordt uitgevoerd en door de
gemeente Sittard-Geleen financieel ondersteund. Partners Continium en CNME De Rollen
voerden het onderwijs-programma uit in de scholen. Het
uitgangspunt hierbij is dat leren vanuit een ontwerpende en
onderzoekende houding erg effectief is.
De kersverse wethouder Duurzaamheid van gemeente SittardGeleen, mevrouw Kim Schmitz, kwam met veel enthousiasme
de cheque van € 200,- overhandigen aan de kinderen van
basisschool De Kingbeek. Deze cheque werd beschikbaar
gesteld door directeur Rogier Dieteren van Het Groene Net.
Een aantal kinderen presenteerden hun duurzaamheidsideeën
voor de geplande nieuwbouw van de fusie-school zoals bv.
meer ramen en minder muren zodat er minder verlichting nodig is; van de smartborden weer
terug naar de krijtborden wat ook een directe besparing op elektriciteit oplevert.
Directeur Resy Van Leeuwen (en) techniekcoördinator Maurice Thelen en de leerlingen van De
Kingbeek kunnen trots zijn op weer een nieuw resultaat van een innovatief onderwijsproject in
Zuid-Limburg.

Samenwerking STEM-II en Rabobank Westelijke Mijnstreek
De samenwerking tussen Rabobank Westelijke Mijnstreek en STEM-II wordt in
het nieuwe schooljaar opnieuw gecontinueerd! Een concreet project wordt
uitgezet in 5 basisscholen in de regio. Rondom het thema “Sociaal Isolement”
gaan kinderen zich buigen via de aanpak O&O Leren over mogelijke
oplossingen in hun buurt. Voor goede ideeën wordt een beloning uitgereikt van
€500 per school. Het thema sociaal isolement is een van de speerpunten van
de Rabobank; kortom een mooie co-creatie tussen onderwijs en bedrijfsleven!
We houden jullie op de hoogte!

De groene app

Groep 8 van BS de Blokkenberg uit Kerkrade heeft
voor de 4e keer meegedaan aan het project
“Kerkrade jouw duurzame toekomst”. Bij dit project
hoort als afsluiting een opdracht waarmee je een prijs
t.w.v. € 200,- kunt winnen. Groep 8 heeft ervoor
gekozen om middels een PowerPoint volwassenen te
informeren hoe ze duurzamer kunnen leven. Om dit
te laten voortleven na de presentatie hebben de
kinderen gekoppeld aan de presentaties een app
gemaakt waar al deze gepresenteerde tips terug te
zoeken zijn. De app heeft naam “de groene app” gekregen.
Kiki uit groep 8 vertelt hierover:
De groene app is gemaakt door vijf kinderen uit groep 8: Tara, Kane, Eva, Ruèl en Kiki.
We hebben deze app gemaakt om mensen milieubewuster te maken.
Er staat in hoe het milieu er nu aan toe is en hoe we dat kunnen
verbeteren.
We hebben zeven kopjes gemaakt: water, groene energie, recyclen,
weetjes, gasboring, CO2 en elektriciteit. Als je op een van die kopjes
drukt krijg je informatie over dat onderwerp.
Wij hebben onze app ook gemaakt voor een wedstrijd van het
Continium, daar deden meer scholen aan mee. ’s Morgens kwamen
mensen van het Continium kijken wat we hadden gemaakt, andere
kinderen uit onze klas hadden een PowerPoint gemaakt over het milieu.
’s Middags kwamen diezelfde mensen van het Continium ons vertellen
dat wij de wedstrijd hadden gewonnen, we kregen een prijs.
Met die prijs moeten we de school milieuvriendelijker maken.
Emil Bakker, leerkracht groep 8 Bs de Blokkenberg uit Kerkrade.

STEM-II-talig in Schalbruch
Op dinsdag 26 juni was voor de school in Schalbruch het lesmoment in het STEM-2-talig project. Ook deze kinderen hebben vandaag kennis gemaakt met de Bee-Bot en de mogelijkheden ontdekt om op deze
manier te leren. Het was een waardevolle middag waarbij ook afspraken zijn gemaakt met het oog op de
toekomst. Volgende week ontmoeten alle kinderen elkaar in Kerkrade.

TROTS OP ONZE GESLAAGDEN!
Het afgelopen schooljaar hebben 34 leerkrachten uit Zuid-Limburg succesvol deelgenomen aan
een van de professionaliseringstrajecten van STEM-II en de Nieuwste Pabo. Gisteren ontvingen
de cursisten hun welverdiende certificaat; de grootste groep heeft de Basiscursus
Onderzoekend & Ontwerpend Leren doorlopen en een kleinere groep de verdiepende module
voor Vakspecialist Natuur en Techniek.
Trainer Lou Slangen van dNP feliciteerde de groep met de mooie resultaten en sprak samen
met projectleider Fons Vossen van STEM-II de wens uit dat het gedachtegoed W&T/O&O Leren
op deze manier verder verspreid gaat worden binnen het eigen schoolteam en zo mogelijk ook
buiten de eigen school.
Voor 2018-19 is nog ruimte en kun
je je nog inschrijven voor een van
bovenstaande trajecten.
Voor meer info:
mail susan.verbeet@kindante.nl.
Ook is het mogelijk met het team
een teamtraject oriëntatie O&O
Leren aan te vragen. Voor info: mail
l.slangen@denieuwstepabo.nl

De Boekenplank (tips voor W&T in de groep)

Een heel kleine geschiedenis van bijna alles - Bill Bryson
Waar komt de wereld vandaan? Hoe lang is de mens al op de aarde? Hoe groot is het
heelal? Vragen die niet alleen volwassenen, maar ook kinderen stellen. Want juist
kinderen kunnen een onstilbare nieuwsgierigheid aan de dag leggen als het op de
grote levensvragen aankomt. Na de tekst- en geïllustreerde editie van het succesvolle
Een heel kleine geschiedenis van bijna alles verschijnt nu een geïllustreerde editie
speciaal voor de jeugd. Met hetzelfde enthousiasme waarmee Bill Bryson zijn
volwassen lezers meeneemt op een avontuurlijke reis door het leven kunnen ook jonge
lezers met de wereld kennismaken, vanaf de big bang tot het ontstaan van de mens en
verder. Op een heldere en spannende manier laat Bryson hen kennismaken met de
meest essentiële onderwerpen uit de bètawetenschappen.
Aan de hand van een grote verzameling foto's, cartoons,
schilderijen en computerbeelden maakt hij de grote wereld van
de wetenschap op een speelse wijze inzichtelijk.
Daarnaast brengt Bryson de meest geniale, obsessieve en excentrieke wetenschappers
uit de geschiedenis in beeld. Dit maakt deze editie van Een heel kleine geschiedenis van
bijna alles tot een onmisbaar standaardwerk voor de nieuwsgierige jonge lezer.

STEM-II wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Chemelot CAO
fondsen

