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Aanvulling?    Opmerking? 

Vraag?           Idee? 

Beste collega’s uit Onderwijs, Overheid en Bedrijfsleven, 

  

Een aantal weken geleden sprak internationaal keynotespeaker Ruud Veltenaar anderhalf uur lang 

de STEM-II Stakeholders  toe tijdens de bijeenkomst bij Brightlands Smart Services. 

Meer dan 100 personen uit de gehele onderwijsketen, uit gemeentelijke en provinciale overheden 
én vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven woonden deze bijeenkomst bij en lieten zich 
meevoeren in een gepassioneerd verhaal over : “De toekomst van ons onderwijs(systeem)”. Voor de 

liefhebber zijn er talloze filmpjes op YouTube te bekijken. Dit alles ter lering en inspiratie. 

 

Punt dat Veltenaar maakt is: scholen zoals we ze nu kennen, zijn over 10 jaar verleden tijd. 
Voorgoed Passé! Goed om na afloop van de bijeenkomst te vernemen dat het verhaal veel mensen 
heeft geraakt en aan het denken heeft gezet. We horen zelfs dat veel toehoorders in “de boeken“ 

zijn gedoken om meer kennis over het onderwerp te krijgen. 

Voor mijzelf gold dat ik “het verhaal” over de toekomst van het “instituut school “ voor de tweede 
keer binnen korte tijd hoorde. Wederom hebben de concrete voorbeelden me een hele tijd bezig 
gehouden. Waarom geven we eigenlijk onderwijs op de manier waarop we het doen? Wat moeten 
we veranderen als de geschetste vergezichten, over wat wel en niet zinvol is om kinderen “te 
leren” in hun basisschooltijd, waar zijn?  Wat betekent dat dan voor ons dagelijks handelen in het 
voor ons zo vertrouwde instituut school? Hebben we het dan zoveel jaren verkeerd gedaan? Doen de 

afgebakende kerndoelen er uiteindelijk toe? 

 

Kernvraag van de inspirerende lezing was: hoe spelen we in onzekere, turbulente tijden in op 
duurzame ontwikkelingen op het gebied van kennis verwerven en het zich eigen maken van 
vaardigheden waar kinderen echt iets aan hebben voor hun verdere leven? Zijn de bestaande 

schoolse vakgebieden op termijn nog relevant, nog houdbaar? 

Dat de lezing de aanwezige onderwijsmensen zou kunnen boeien, is niet zo verwonderlijk. 
Opvallend vond ik echter de brede respons van mensen uit  bedrijfsleven en overheid. Ze noemden 
de vele aanknooppunten waar ook zij mee worstelden. Hoe kan dat? Waar zat de 

gemeenschappelijkheid? 

 

De verklaring ligt waarschijnlijk in het feit dat Ruud Veltenaar de Klein-Schoolse-Werkelijkheid 
durft los te laten. De thema’s waarover we ons dagelijks zo druk maken, zijn wellicht toch maar 
van beperkte houdbaarheidswaarde. Liever focust hij op universele waarden, Global Goals die 
leiden tot een betere wereld in 2030, die de moeite waard zijn om voor te leven en uit te dragen. 
Te beginnen in de basisschool, nee nog vroeger bij de start van het leven. Deze door de Verenigde 
Naties benoemde 17 Global Goals (www.globalgoals.org) zouden weleens de kerndoelen van de 

toekomst kunnen worden.  

 

Deze nieuwe kerndoelen zouden als uitgangspunt voor het leerproces en leerinhouden kunnen 
dienen voor het gehele onderwijs. De universele waarde die ze hebben, zijn bovendien naadloos 
toepasbaar op visies en beleid  van politiek, overheidsinstellingen, bedrijven, maatschappij en 

gezin. 

 

Fons Vossen 

  

Neem ook eens een 
kijkje op onze website: 

 
www.stem-2-limburg.nl 

 

http://www.kom-leren.nl/
https://www.adelante-zorggroep.nl/
http://www.kindante.nl/
http://www.mosalira.nl/
http://www.stichtingtriade.nl/triade
http://www.movare.nl/movarecms/sjablonen/movare/index.asp
mailto:redactie@stem-2-limburg.nl
https://www.innovo.nl/
http://www.globalgoals.org
http://www.lvo-parkstad.nl/
https://www.lvomaastricht.nl/
https://stem-2-limburg.nl/


 
O en O leren, OBS de Maaskei Urmond 

Op OBS de Maaskei zijn we regelmatig op verschillende manieren aan de 

slag met Onderzoekend en Ontwerpend Leren.  

Onlangs hebben wij een groepsdoorbrekende W en T middag 

georganiseerd waarbij we met 3 leerkrachten 60 kinderen hebben 

aangestuurd.  

Enige vereiste was dat er werd samengewerkt binnen een groepje, het 

kiezen van de activiteit was vrij. Vervolgens ging iedereen aan de slag. 

We hebben een leerling gevraagd om de middag te omschrijven zoals de 

kinderen hem hebben ervaren… 

 

Techniekmiddag 

Een tijdje terug was er op de school O.B.S de Maaskei  een 

techniekmiddag.  

Deze techniekmiddag was allen voor groep 7/8. 

Allereerst mocht je kiezen welke opdracht je zou willen doen, daarin had 

je keuze uit robots, knikkerbaan, B bots, VR bril, Programmeren met 

tablet, K’nex enz. 

Hierbij leerde je sommige bouw/technische technieken. Ik zelf ben 

bijvoorbeeld met een knikkerbaan gaan werken. Deze hebben we eerst 

getekend, daarna nagebouwd en toen uitgeprobeerd en gefilmd. Alles 

werd in groepjes gedaan, iedereen mocht zelf weten hoe en wat hij van 

zijn opdracht zal maken. 
 

Workshop: “Hoe werkt dat?” Programmeren en coderen. 

op Basisschool Op de 10 Bunder 

 

André Nijboer kwam n.a.v. de behoefte van het team een workshop verzorgen, zodat het 

team de mogelijkheden van de aanwezige robots kon leren kennen. 

Op Basisschool Op de 10 Bunder doen we voor het derde jaar mee met Programmeren & Co-

deren. Dit is een door de provincie gesubsidieerd programma van STEM II. Hierdoor krijgen 

we de mogelijkheid om materialen aan te schaffen en kennis in te kopen.  

 Want: 

Technologie van vandaag, morgen is achterhaald. 

Logisch leren denken, redeneren.  

Oplossingsgericht leren denken en verbindingen leren zien in relatie met een levensechte 

context. 

Onderzoekend en Ontwerpend leren waarbij we de nieuwsgierige grondhouding van kin-

deren vasthouden en stimuleren. 

 

Kortom: “Volop 21 st century skills binnen P&C”. 

De leerkrachten mochten zelf aan de slag gaan met de materialen waaron-

der ook Lego-We-Do. Middels een app op de IPad werden de leerkrachten 

door het bouwprogramma geloodst en wanneer het bouwwerk klaar was dan 

kon je het bouwwerk programmeren zodat hij bepaalde handelingen ging verrichten.  

Weer anderen gingen aan de slag met de Ozo-bot, de Bee-bot of de Blue-bot. 

De leerkrachten mochten zelf situaties bedenken hoe ze deze materialen konden inzetten 

tijdens een les, dit varieert van rekenen tot thematisch werken. 

Het was een inspirerende middag voor de leerkrachten. 



Duurzaam Dynamiek 

 

Kindcentrum Dynamiek uit Maastricht zet een volgende ontwikkeling in het door hun ontwikkelde CNAL-onderwijs. 

Gedurende twee middagen in de week staat CNAL op het programma. Daarin worden de leerdoelen van aardrijkskun-

de, natuurkennis en de expressievakken thematisch aangeboden. In dit geheel spelen O&O leren en 21st century 

skills een prominente rol.  

In haar zoektocht naar een passende structuur kwam het kindcentrum, in samenwerking met CNME Maastricht, op 

het pad van de Global Goals. Dit zijn 17 door de verenigde naties opgestelde doelen voor een duurzame wereld in 

2030. Een gedachtegoed dat perfect aansluit bij de visie, het motto en het CNAL-onderwijs van de school. Kindcen-

trum Dynamiek is momenteel druk bezig met het ontwikkelen van 10 CNAL-werelden (thema’s) en een daarbij ho-

rend curriculum waarin de Global Goals een grote rol spelen. Enkele thema’s zijn: De wereld van rijk & arm, de we-

reld van energie & recycling en De wereld van vrede & gelijkheid.  

 

Roger Thomassen 

Groep 3 – Plusklas – CNAL-coach 

Kindcentrum Dynamiek 

Goudenweg 200 



Bejaardentehuis 
Vertrek: We zijn van school naar het 

bejaardentehuis gelopen. 

Aankomst: Toen we aankwamen bij het 
bejaardentehuis waren we verast van het 
kerststalletje die in de gang stond hij was 
erg groot een mooi. Toen we klaar waren 
met het kijken naar het kerststalletje 
gingen we onze jas ophangen toen 
iedereen klaar was met het ophangen van 
de jas moesten mochten we naar de 
kantine en kregen we een koekje en een 

glas ranja dat was erg lekker! 

Speurtocht: Toen de vrouw klaar was 
met uitleggen van de speurtocht gingen 
we groepje voor groepje beginnen met de 
speurtocht. De groepjes die moesten 
wachten gingen kaarten schrijven voor de 
mensen, want die mensen krijgen bijna 
nooit post en dan zou het wel leuk zijn 
als ze met kerst een kaart krijgen van 
ons. Op die kaart mochten we een wens 
schrijven voor die mensen. Als je klaar 
was met de kaart schrijven kon je 
beginnen met de speurtocht, in je 
groepje werden bejaarden gezet en als je 
wou mocht je iemand in een rolstoel 
duwen. Er waren ook spellen in de 
speurtocht bijvoorbeeld : memory of 
rebussen je moest door het hele 

bejaardentehuis puzzels oplossen.  

Einde: Toen iedereen klaar was met de 
speurtocht gingen we zitten en kregen we 
ranja en toen iedereen klaar was met het 
drinken van de ranja had de vrouw ons 
aangesproken en bedankt dat we waren 
gekomen, en we hebben als bedankje een 
pen gekregen. Ik zou dit wel voor 
herhaling vatbaar leuk vinden om te 
doen, het zou ook leuk zijn om de 

musical bij hun op te voeren. Sanne 

Sanne 

 

Wat is dat : Sociaal Isolement? 

  

Samen met de Rabobank Westelijke Mijnstreek werken een aantal STEM-II scholen 
mee aan het project ‘sociaal isolement’. 

Doel van het project is dat kinderen van verschillende leeftijden onderzoeken wat soci-
aal isolement is. Wie zit er in een “sociaal isolement”? Zijn er alleen oudere mensen 
die in een sociaal isolement zitten? Hoe voelt dat dan? Wat  kunnen we als groep 
doen om andere mensen te helpen?  

Op dit moment loopt deze pilot op 6 basisscholen. Basisschool Sint Martinus uit Beek 
heeft het project al afgerond. Samen met oudere dames en heren uit het bejaarden-
huis Beek hebben ze een aantal leuke en leerzame activiteiten gedaan. 

Op Bs de Bron Neerbeek, Bs de Hoefer Sittard en Bs Leyenbroek in Sittard gaat men 
ook starten met dit project. De kinderen zijn al bezig met het inventariseren van de mo-
gelijkheden om ook mensen uit hun omgeving een schitterende dag(en) te bezorgen. 

  

Meer weten? 

Mijn ervaring met bejaarden 

Hallo, ik ben Samim en ik ga mijn 
ervaring met de bejaarden aan jullie 

vertellen. 

We gingen met de klas naar het be-

jaardenhuis in Beek. 

We moesten eerst wachten en ik zag 

al die bejaarden al vrolijk kijken. 

Ik dacht: al die mensen zijn meestal 
eenzaam en nu gaan we met ze een 

leuke dag maken. 

Ik moest een vrouw helpen met de 
rolstoel en ze was heel  blij met me 

hulp. 

Ze zei: “jong, ik wil dat jij me helpt”. 
Ik dacht: ze heeft gewoon onthouden 

wie ik ben! 

Ik vond dat heel speciaal want deze 

mensen zijn vaak vergeetachtig. 

We gingen met de bejaarden spelle-

tjes spelen. 

Op het einde moesten we nog even 

zitten. 

Daarna waren we klaar en had het 
bejaardenhuis ons nog een gelukkig 

nieuwjaar toegewenst. 

Ik vond het een mooie ervaring die ik 

niet snel zal vergeten. 

Met vriendelijke groet,  Samim. 

Speurtocht Bejaardentehuis 

Donderdag 20 december 2018 zijn we naar 
het bejaardenhuis in Beek geweest. Daar 
hebben we een speurtocht door het hele 
huis gedaan. Voor dat we de speurtocht 
gingen doen hebben we kaarten geschre-

ven voor de mensen die daar wonen. 

De speurtocht ging als volgt: er gingen 5 
bejaarden mee, door het hele huis hingen 
plaatjes op die je de weg wezen, we kre-
gen ook een lijst met opdrachten mee die 
we moesten invullen, toen we klaar waren 
moesten we kaarten schrijven voor de 
bewoners, als een kaart klaar was moest 
je die op de post doen in het bejaarden-
huis. Daarna liepen we terug naar school 

en was de speurtocht afgelopen. 

Tot slot wil ik zeggen dat ik het een super 
leuke dag vond. Met oudere mensen iets 
doen is weer eens iets anders. Bedank 

voor het lezen van mijn stukje. 

Met Vriendelijke Groet, 

Evi   (Groep 8)       



Bejaardenhuis 

Op donderdag 20 december zijn we naar het bejaardentehuis geweest. We zijn daarheen gegaan om met de bewoners een speurtocht te 

doen.  

We hadden ons al in de klas in groepjes verdeeld. Daarna gingen we lopend naar het bejaardenhuis. Toen we daar waren kregen we iets te 
drinken en een koekje. Toen alles op was zijn we groepje voor groepje met een paar ouderen een speurtocht door het bejaardenhuis 
gelopen. Sommige mensen zaten in een rolstoel die mocht je dan duwen. Tijdens de speurtocht kregen we van allerlei vragen over kerst, 
maar ook over vroeger dus dan wisten de ouderen dat weer. We hadden ook kerstkaarten geschreven voor de mensen. Het ging heel officieel 
we deden de kaart in de brievenbus van PostNL en dan zouden de mensen over een paar dagen onze kaart krijgen. Dit hebben we gedaan 
omdat sommige ouderen nooit een kaart krijgen. We zijn naar het bejaardenhuis geweest voor de kerstgedachten om wat leuks met de 

mensen te gaan doen, want de mensen zitten ook niet graag op hun kamer niks te doen.  

Juf Audrey heeft dit met een mevrouw van het bejaardentehuis geregeld. Ik vond het heel leuk om met de mensen die er wonen bezig te 

zijn. De ouderen zijn heel lief voor ons. Ik vond het een geslaagde ochtend! Ik hoop dat de volgende klassen dit ook gaan doen.  

Sofie  

            
           K

aarten 

Hallo allemaal, mijn naam is Lean  

Mijn klas en ik moesten een brief schrijven 

voor wat oudere mensen.           
            

           

Want sommige hebben geen familie of 

vrienden, en dan krijgen sommigen nooit 

een brief. Kun je je dat voorstellen? Maar 

wij (ik en mijn klas) hebben daarom 

allemaal een brief geschreven voor een 

bejaarde en dat vonden ze heel leuk.           
            

            
            

           

Wij krijgen ook nog een brief terug van hun 

(:          
            

            
            

            
            

         

Laat me het uitleggen hoe het werkt. Ik en 

mijn klas moesten ons adres opschrijven op 

een envelop en dan aan de juf geven, 

daarna kregen wij een envelop met een 

naam en adres erop. Voor diegene moesten 

wij een brief schrijven met wat wij hun 

wensen, daarna moesten we hem in de post 

gooien.           
            

            
            

            
            

            
            

            
            

 

Je zag sommige oudjes al schrijven aan 

hun brief voor het kind dat ze 

hadden.           
            

 En als ze 

vertrokken met het groepje gingen 

ze meteen 

glimlachen!           
            

     .   .  
            

            
        

het leukste vond ik dat je ze kon 

laten glimlachen, want dat gaf een 

fijn gevoel!     \___/ 

Speurtocht bij de bejaarden 
 

Wij gingen donderdag met de hele klas naar 

het bejaardentehuis. We gingen daar een speurtocht doen door 

het hele bejaardentehuis We kwamen daar aan en kregen drinken en 

een koekje en we mochten gaan zitten op 

banken. En een praatje maken met de be-

jaarde dat was wel leuk! Daarna ging je in 

groepjes de speurtocht doen je zat met een 

paar bejaarde en ook met een mevrouw die 

ons hielp met de bejaarde. We hadden 5 

groepjes met 4/5 kinderen toen gingen we 

de speurtocht doen. We gingen eerst door 

gangen en moesten een paar keer in de lift. 

We moesten opdrachten doen en rebussen 

en we mochten de mensen in een rolstoel 

duwen. Je zag dat de bejaarde het leuk 

hadden! Je mocht de keuken zien en alles 

wat je wou zien kon je zien. En al je klaar 

was met de speurtocht mocht je een kerst-

kaart schrijven omdat sommige bejaarde 

heel eenzaam zijn. Dat was echt best 

wel zielig om te zien! Je zag ook dat de 

bejaarde het leuk hadden. Je kreeg op 

het einde ook een pen en toen gingen 

we weer terug lopen naar school. 
Jody, groep 8 

 

Bejaardenhuis 

 

We zijn op 20 december naar het bejaarden-
huis geweest. We gingen vanaf half 10 tot 

12u. 

We gingen in groepjes een speurtocht doen. 
Er waren ook bejaarden in het groepje . Het 

was door het hele gebouw heen. 

Ik vond alle mensen heel aardig en gezellig. 
Er was ook een man die zich verkleedde als 
kerstman en ook een man die was Italiaans 

en die maakte steeds grapjes. 

We mochten ook kerstkaarten maken voor de 
bejaarde om dat ze bijna geen post krijgen. 

We kregen ook nog een terug. 

Ik vind het heel leuk om met de mensen te 
werken en zou nog wel eens een uitje naar 

het bejaardenhuis willen gaan. 

Liv groep 8 

Uitje in het bejaardentehuis 

 

Vandaag gingen we naar het 

bejaardenhuis. Rond half tien 

vertrokken we. Daar werden we in 

groepen op gedeeld. Ik vond mijn 

groepje best leuk. We gingen een 

speurtocht doen door het hele be-

jaardenhuis. Met allemaal opdrach-

ten voor de ouderen en de kinderen. 

We moesten met liften en over een 

grootte brug lopen. Van -1 tot etage 3.  

Ik vond het heel leuk en gezellig. We 

hadden ook mensen in een rolstoel die 

moest je dan duwen. Vandaar ook de 

liften. Helaas pasten we niet allemaal in de 

lift. Op het einde mochten we een kerst-

kaart schrijven voor de cliënten in het be-

jaardenhuis. Toen we weg gingen kregen we 

een afscheidscadeau: een leuk pennetje 

met een kerstster er aan. 

Tot slot wil ik nog zegen dat ik hoop dat we 

nog een keer zo een uitje hebben want ik 

vond het heel leuk en gezellig !!! 

Bejaardenhuis 

 

We gingen met groep 8 op 20 december te 

voet naar het bejaardenhuis. Daar maakten 

we kennis met de ouderen. We kregen ranja 

en een cakeje.          
De groepen gingen een 

voor een de speurtocht afleggen. De laatste 

groep ging kerstkaarten maken voor de men-

sen in het bejaardenhuis. Ik vond dat leuk 

omdat sommige mensen in het bejaardenhuis 

nooit post krijgen. En we moesten ook ons 

eigen adres op een envelop schrijven. De be-

doeling is dat wij ook voor kerstmis een kaartje 

terugkrijgen. Ik moest iemand duwen die in de 

rolstoel zat ; erg gezellig!    Alleen vergat ze 

steeds mijn naam, dus ik had 3 keer mijn naam 

moeten zeggen. We hadden memory gedaan, 

maar je zag dat ze niet meer alles onthielden. 

We moesten vaak met de lift, en het was best 

moeilijk om de rolstoel de lift in te duwen. Ze lieten wel 

van zich horen als ze het koud hadden! Er hingen plaatjes 

op van een rendier en de kerstman, dat betekende dat je 

goed zat. Je had verschillende vragen die je moest beant-

woorden. Het was heel gezellig. Toen we gingen kregen 

we een pen. Toen gingen we weer te voet terug. In de klas 

aten we ons middageten op. Ik hoop dat we nog eens iets 

kunnen doen met de bejaarden, want ik vond het heel 

leuk. Op 21 december gaan Lean en ik met ze gezelschaps-

spelletjes doen ik denk dat dat heel leuk met ze gaat wor-

den. Je krijgt hierdoor een beter beeld van wat er zoal 

gebeurd in het bejaardenhuis. 



Beste relatie, 

Benieuwd naar projecten die het verschil maken voor meer technisch talent door innovatief beroepsonder-

wijs, een aanpak voor leven lang ontwikkelen, de energietransitie of een beter imago van techniek? Kom 

dan naar de Techniekpact Jaarconferentie op maandag 20 mei bij de Brainport Industries Campus in 

Eindhoven! Ontdek via een TechTrack hoe onderwijs, ondernemers en overheden investeren in 

TechTalent! 

 

n de TechTracks wordt u in een sneltreinvaart meegenomen. Langs een spoor van korte prikkelende pit-

ches tot een inspirerende demo of succesverhaal. Waarbij alle facetten van Instroom, Opleiden en Behoud 

van TechTalent aan bod komen. En uiteraard met een kijkje achter de schermen bij de fabriek van de toe-

komst, de Brainport Industries Campus! 

 

Programma 

12.30 uur aanvang netwerklunch 

13.30 uur plenaire opening  

14.30 uur TechTracks  

16.30 uur plenaire wrap-up  

17.00 uur netwerkborrel en Grab-and-Go dinner  

19.00 uur einde programma 



 
Stakeholdersbijeenkomst STEM-II 
 
Op 13 februari j.l. kwamen ruim 100 mensen uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven bij elkaar 
omdat zij betrokken zijn bij het STEM-II project. 
Plaats van handeling was de innovatieve Brightlands Smart Service Campus te Heerlen. 
 
Filosoof/hoogleraar Ruud Veltenaar nam de genodigden in een inspirerend betoog “mee naar” 
het onderwijs van de nabije toekomst in een sterk “veranderde wereld”. 
Zijn boodschap is duidelijk, het roer moet om. Er zal meer focus moeten komen op welzijn en 
talenontwikkeling in harmonie met onze leefwereld. 
Het basisonderwijs kan hierin een rol van betekenis spelen. 
 
Gastspreker, gedeputeerde Hans Teunissen blikte terug op het succesvolle project maar keek 
vooral naar de toekomst waarin een samenwerkend PO STEMLimburg kansen moet krijgen. 
Voorzitter van stuurgroep STEM-II, Peter Lemmens, benadrukte nu de tijd rijp is, stappen te 
zetten in concrete onderwijsvernieuwing . Dit kan alleen in nauwe samenwerking met de gehele 
onderwijsketen. 
Tot slot benadrukte Janou vd Vorst van de Brightlands Campus het belang van het 
samenbrengen van talenten uit de diverse onderwijsinstellingen. 
(Alle deelnemers kunnen tot 18 maart via deze link een kopie van de presentatie aanvragen. Nadien is dit niet meer mogelijk en 

worden de deelnemers via onze website naar de opdrachtgever verwezen. Deelnemers dienen het wachtwoord: 266  te 

gebruiken). 

https://www.ruudveltenaar.nl/feedbackformulier/


 

 
 

Creatief met LegoWedo Edication 

Op de Parkschool (VSO) Limbricht waren afgelopen vrijdag-
middag een 24 tal leerlingen van 12 tot 18 jaar aan de slag 
met LegoWedo. 
Elke vrijdagmiddag kunnen kinderen uit de verschillende groe-
pen een keus maken of ze willen werken met robotica. 
Hierdoor zijn de kinderen super gemotiveerd om aan de slag 
te gaan. 
Vanuit STEM-II/Programmeren en Coderen heeft de school 
een mooie investering kunnen doen om hun leerlingen kennis 
te laten maken met P&C. 

Deze middag kwamen verschillende opdrachten bij elkaar en 
was het doel om zelf een duwvoertuig te maken en te pro-
grammeren waarbij in wedstrijdvorm 1 winnaar zou overblij-

Meerkeuze met Bee-Bot  

Op de Hoefer in Sittard hebben de kinderen van meester Maurice hun presentatie aan de groep ge-
geven waarbij een Bee-Bot werd gebruikt. 
Kinderen hadden meerkeuzevragen waarbij met de Bee-Bot naar het goede antwoord moest worden 
gereden. Dit rond het thema kleur. 

Het zorgde voor een grote betrokkenheid. 



How to be  an explorer of the world 

Waar je ook bent, er zijn altijd honderden 

interessante dingen om je heen. Maar zie je ze ook 

écht? Door How to be an explorer of the world van 

Keri Smith ga je de wereld op een heel andere 

manier bekijken; je gaat dingen doen die misschien 

een beetje raar zijn, je gaat regelmatig bijzondere 

experimenten doen, je denkkader wordt opgerekt en je ideeën 

over de werkelijkheid veranderen. Als je er niet van houdt om je 

verbeelding te gebruiken, dan is dit boek niet voor jou! haar 

boeken hebben een ding in gemeen: ze zijn nog niet af! En zo 

weet ze met haar creatieve ideeën mensen over de hele wereld 

aan het wrecken, knippen, gooien, scheuren, plakken en knoeien 

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

STEM-II wordt mede  

mogelijk gemaakt door: 

 

 QR weetje: 

Co spaces Edu 

CoSpaces Edu is een 

intuïtieve 

onderwijstechnologie 

waarmee studenten en 

docenten eenvoudig hun 

eigen 3D-creaties kunnen 

bouwen, deze met code 

kunnen animeren en deze in 

virtuele of toegevoegde 

realiteit kunnen verkennen.  

 

Samenwerking STEM-II en Gamma Brunssum 

Gamma Brunssum heeft de eerste twee momenten  bijgewoond op de Benjaminschool in Treebeek in het 
kader van samenwerking met onderwijs. 
Doel van de samenwerking is om vanuit het STEM-II project Onderzoekend en Ontwerpend leren met de 
praktijk te verbinden. Tijdens de eerste ‘les ‘oriënteren de kinderen van groep 8 zich op ‘wat is de Gamma 
en wat gebeurt er binnen deze winkel’. 
Uiteindelijk werd door Gamma een ontwerpopdracht gegeven aan de kinderen ; ontwerp iets dat jullie 
willen maken voor iemand’  
Dit mag zo breed mogelijk. Voor de uitvoering heeft de Gamma een budget gegeven waarmee direct de 
verbinding wordt gemaakt met rekenen. 

Enthousiast werden er al teams gemaakt waarbij ieder zijn talent naar voren kon brengen. 
Op de foto’s zijn de ontwerpen te zien zoals ze nu zijn. 
Op 1 maart is  Gamma weer in de groep geweest om het ontwerp te bespreken met de kinderen. De kin-
deren hebben een nieuwe zandbak ontworpen en samen met Roy (vestigingsleider) is er kritisch naar het 
ontwerp gekeken en werden de nodige wijzigingen doorgevoerd. 
In de komende periode volgt de uitvoerig en het onderzoek in de Gamma vestiging. (wordt vervolg) 


