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“Droomvlucht”
Gisteravond werd een eerste heerlijke, bijna zomerse avond plots verstoord door
een hevig gezoem. Nu al een zwerm bijen op drift?
Toch maar even controleren in de tuin en op straat kijken wat er loos is. Ik tref
onze overbuurman aan in opperste concentratie: lopend op straat, zijn blik
afwissend strak op de iPad en bedieningspaneeltje en vervolgens telkens
omhoog turend. De buurman, met serieus beroep, oefent met zijn drone omdat zo vertelt hij - een drone ongelofelijke voordelen biedt in het moderne politieopsporings- en observatiewerk. We komen in gesprek en raken niet uitverteld
over de bijna onbegrensde mogelijkheden van dit stukje technologie.
Het voorval deed me terug denken aan een van de eerste
samenwerkingstrajecten die we vanuit STEM-II in de herfst van 2015 waren
aangegaan met een van onze subsidiënten Rabobank Westelijke Mijnstreek. We
maakten een artikeltje voor het magazine Dichterbij over kansrijke nieuwe
technische ontwikkelingen die vanuit de echte wereld ook onderwijsland zouden
binnendringen. We wilden schrijven over de toepassingsmogelijkheden die
“nieuwe speeltjes” zoals 3-D printers, Virtual Reality brillen, drones en robots
zouden kunnen hebben als leer- en hulpmiddel voor de basisscholen maar
bovendien ook van nut zouden kunnen zijn in de maatschappij. We hebben toen
besloten om in te zetten op kansrijke ontwikkelingen als 3-D printers, VR-brillen
en digitale hulp- en leermiddelen.
Met drones zou het, dachten we, zo’n vaart niet lopen. Toch wel erg beperkt in de
mogelijkheden, kwetsbaar speelgoed met weinig accu-vermogen, slecht te
besturen, onbetrouwbaar bij regen en wind, nauwelijks “liftvermogen”, slechte
camera, etc. Dit kan voorlopig niets worden…dachten we 3 jaar geleden.
Gisteren stond er een foto in de krant van een lachende Nederlandse prins die in
een voetbalstadion in Nederland uit een passagiersdrone stapt. De eerste
bemande dronevlucht in Europa is een feit!
Met vriendelijke groet,
Fons Vossen
Projectleider STEM-II
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Agenda
- Basisopleiding: 9 mei groep B
- Adviesgroep: 13 juni 2018
Kennisdeling STEM-II 17-18
- 6 juni 2018 (P&C)
Stakeholdersbijeenkomst
- 31 oktober 2018

Wie wil er in een landbouwflat wonen?
Kennis, onderzoek, creativiteit en vooral
respect en samenwerken stonden
centraal in de eerste Plinthos-competitie.
120 basisscholen in Limburg deden mee.

DOOR BENTI BANACH
KERKRADE/PUTH
En wat als je zelf geen auto hebt?”, vraagt een scholier in de zaal aan de zich Techno’s
noemende leerlingen van basisschool de Hommel uit Venray. De Noord-Limburgers hebben
zojuist in Continium in Kerkrade op fraaie wijze hun ‘stad van de toekomst’ gepresenteerd, met
veel hoogbouw, zonnepanelen en een akelig diepe parkeergarage. „Vliegende auto’s of
zelfrijdende treinen”, antwoordt een Techno met gevoel voor futurisme.
Jongeren een creatieve oplossing laten bedenken voor maatschappelijk relevante thema’s, is
een van de uitgangspunten van Land van Plinthos, een competitie voor Limburgse basisscholen,
georganiseerd door jeugdzorginstelling Plinthos.
Van de 360 benaderde scholen in de provincie reageerde maar liefst een derde. „Dit sprong er
uit, het zag er goed uit en was gedegen voorbereid”, zegt directeur Ilona Beaumont van Petrus
Canisius in Puth over het lespakket. „En het past bij het onderzoekend en ontwerpend leren, dat
bij ons een vast onderdeel van het curriculum is.”
Bij de tien finalisten zitten drie inzendingen van Beaumonts school. Eén is van de opvallend
relaxte Joep Drugmand, die een landbouwflat ontwierp met een groentewinkel beneden,
daarboven drie woonlagen en daar weer op drie etages met groente- en visteelt. Op het dak
staan windmolens en zonnecollectoren, in de kelder is ruimte voor champignonteelt en compost.
„Wie zou in zo’n flat willen wonen?”, vraagt presentator Jan Versteegh. „Jaaa-jaaa”, klinkt het
enthousiast.
„Joep”, zegt een ernstig en volwassen jurylid, „ik zou willen dat je dit een keer bij ons op de
universiteit komt uitleggen.” De 11-jarige Joep groeit in zijn rol: „Ik vind het een heel grote eer,
maar ik wil er nog eventjes over nadenken.”
Xenna-Leigh, Dylan, Lucas, Joëlle, Thomas en Levy van basisschool Benjamin in Treebeek
hebben de onderwaterstad bedacht. „Leek me vet”, zegt Lucas. „Doordat de poolkappen smelten
en het water stijgt, woon je al in het water. In onze stad hoef je daar niet voor uit te kijken.” Wat
vond Dylan het leukste van het Plinthos-project? „Samenwerken.” Wat heeft Levy ervan geleerd?
„Samenwerken.”
Het zal Mathieu Goedhart, directeur van de Mutsaersstichting waaronder Plinthos valt, goed
doen. „We leven in een tijd van doorgeschoten individualisme. ‘Ik’ is belangrijker dan ‘wij’.
Daardoor is er meer kans op sociale uitstoting. Wij willen het wij-gevoel terug door samen aan
thema’s te werken. In ieder mens zit iets waardevols. Je moet alleen het goede knopje vinden”,
zegt hij, verrast door het grote succes van de eerste Plinthos-competitie.

Artikel uit De Limburger, d.d. 19-03-2018

Project Code for Kids
Studenten van Maastricht Academy of Media Design and Technology (MAMDT) gaan
workshops Coderen verzorgen voor leerlingen in het basisschool onderwijs.
De studenten van MAMDT / Communication and Multimedia Design ontwikkelen in het laatste
blok van het 1e studiejaar workshops coderen/programmeren voor basisschoolleerlingen van
groep 8. MAMDT heeft dit lesblok opgesteld vanuit 1 van de 4 pijlers waarop wordt gefocust: de
pijler educatie.
Het project wordt per school uitgevoerd door 4 studenten van de MAMDT in de periode mei t/m
juli in samenwerking met STEM-II.
Op de volgende site kunt u meer informatie vinden over dit project:

https://mamdt.nl/codeforkids/

Finale van ‘het land van Plinthos’
Op 6 april kwamen de scholen bijeen in het Continium Kerkrade voor de grote finale van de
wedstrijd ‘het land van Plinthos’. De finale werd gepresenteerd door bekende Nederlander Jan
Versteegh (Wie is de Mol 2018) en vond plaats in een prachtige omgeving.
Het Land van Plinthos daagt de leerlingen uit zich te verdiepen in een aantal belangrijke
maatschappelijke thema’s. Basis daarvoor is een spannend verhaal waarin onderwerpen worden
aangesneden die in onze huidige samenleving actueel zijn. De vluchtelingenproblematiek
bijvoorbeeld, maar ook toenemende intolerantie, het veranderende klimaat, duurzaamheid
vergrijzing, verstedelijking, buitensluiten en pesten. Thema’s op de terreinen Mens & Techniek,
Mens & Natuur, Mens & Gezondheid en Mens & Cultuur.
Er waren winnaar per categorie (totaal 4) en 1 overall winnaar en dat werd Joep van de bs Petrus
Canisius uit Puth. Hij kreeg de hele zaal muisstil toen hij vertelde over zijn idee van Duurzame
Landbouw. https://landvanplinthos.nl/project/duurzame-landbouw/
Het was een prachtige dag waarbij kinderen lieten zien dat als ze ‘out of the box’ mogen denken
heel veel nieuwe mogelijkheden ontstaan. En dan is de opmerking van Jan terecht: ‘Als ik jullie
allemaal hoor en zie dan weet ik zeker dat het goed komt met dit land’.

Van vondst tot museumstuk
Kinderen van de Regenboog op zoek naar resten uit de krijtzee
Niemand mocht het afgezette gebied op basisschool De Regenboog betreden behalve de
leerlingen van groep 7/8. Zij waren tijdens de lessen van “Vondst tot Museumbezoek”,
ontwikkeld en uitgevoerd door het Natuurhistorisch Museum, zelf op onderzoek uit.
Bewapend met afzetlint, schopjes, vergrootglazen en borsteltjes hebben zij hun eigen
opgravingen gedaan in de zandbak. Dit bleken vondsten te zijn van de Hoffmanni
zeeschildpad van zo’n 65 miljoen jaar oud! Natuurlijk niet de echte originele vondsten,
deze zijn opgegraven in de groeve op de Sint Pietersberg. Net zoals de resten van de
mosasaurus Lars en Ber die zo’n 65 miljoen jaar geleden rond zwommen in de krijtzee
die toen hier lag. Dit ontdekten en leerden de leerlingen tijdens de tweede les, waarbij zij
een bezoek brachten aan het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Tijdens deze
lessenreeks, doorlopen de leerlingen zelf de stappen van het opgraven, verwonderen,
onderzoeken, vragen stellen en antwoorden zoeken, die horen in een onderzoeksproces.
Door dit zelf te doen en te ervaren beklijft de ervaring nog beter, en hebben zelfs de
kleuters van de Regenboog op afstand mogen mee genieten van dit spectaculaire
onderzoek op hun school! Tijdens de afsluitende derde les op school gaan de leerlingen
aan de slag met hun eigen museum of rariteitenkabinet en presenteren zij wat zij geleerd
hebben tijdens dit proces.

Maakkunde op basisschool Lahrhof Sittard
Op 4 april stond de studiedag op de Lahrhof in Sittard deels in
het teken van Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Samen
werkten de leerkrachten aan de thema’s geluid uit de methode
Maakkunde van Nemo Amsterdam. Vanuit een stuk theorie
werd er telkens de koppeling gemaakt naar de praktijk. Op
deze manier kon men zelf ervaringen opdoen met O&O leren.
Wat is geluid en hoe ontstaat het? Het was een inspirerende
middag welke op 9 mei een vervolg krijgt.

TechniektTalent.nu op de Blokkenberg Kerkrade (STEM-II)
Op 4 april hebben wij met het team een inspirerende techniek clinic
gevolgd aangeboden door TechniekTalent.nu. De insteek van deze
clinic was het laten zien aan mijn collega’s dat wetenschap en
techniek/technologie niet moeilijk of ingewikkeld hoefde te zijn. Na
een stukje theorie over O&O leren en onderwijzen zijn wij aan de slag
gegaan met het onderwerp Verbinden. Hierbij hebben we allerlei
kosteloos materiaal onderzocht welke verschillende materialen met
verschillende lijmen het beste te verbinden.
Goed om te zien was dat de collega’s er lol in hadden en zo
ervaarden dat wetenschap en techniek ook zonder veel gedoe
gegeven kon worden. Daar hoort wel een compliment aan
TechniekTalent.nu bij die deze trainingen kosteloos aanbieden.
De Boekenplank (tips voor W&T in de groep)

Programmeren voor kinderen - Python

Nieuw boek in de succesvolle reeks Programmeren voor
kinderen
Ontdek wat je allemaal kunt doen
met Python en ga zelf aan de slag.
Verdiep je in de fascinerende
programmeertaal en maak
indrukwekkende tekeningen, wissel
geheime boodschappen uit met je
vrienden en ontwikkel je eigen coole
games.

STEM-II wordt mede
mogelijk gemaakt door:

QR weetje:

Als je in een compleet dichtgeslibte stad
snel van A naar B moet zijn er twee
opties: onder of boven de grond gaan.
Het laatste gebeurt in steden als Sao
Paulo al per helikopter, maar de
taxidrone komt er aan. Dubai krijgt de
primeur.

Chemelot CAO
fondsen

