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Beste Lezer,
….. Pas 10 weken geleden begonnen aan het nieuwe schooljaar en nu al het
idee hebben dat de vakantie “jaren geleden” heeft plaats gevonden.
Hebben jullie dat ook? Wat komt er veel op ons af. Wat dient er veel te gebeuren
en liefst onmiddellijk. Hoe gaan we al die broodnodige innovaties een plekje
geven in onze dagelijkse onderwijspraktijk? Welke beweegredenen liggen ten
grondslag aan het maken van keuzes? Welke zaken voeren we NU uit en wat
kunnen we doorschuiven naar ”LATER”.
Deze uitdaging ervaren veel leerkrachten ook in relatie met het domein
Wetenschap en Technologie en Onderzoekend & Ontwerpend leren. “ Moet dat
er ook nog bij?” ….Nu?
Toch laten signalen uit het “het werkveld” overduidelijk zien dat de beweging om
aan de slag te gaan met W&T /O&O-leren doorzet. Steeds meer lesgevers aan
basisscholen maar ook scholen voortgezet onderwijs in Zuid-Limburg ervaren dat
technologie en de erbij horende randverschijnselen onstuitbaar binnendringen in
alle naden en kieren van onze samenleving en dus ook in het onderwijs. We
moeten er iets mee omdat wij leven in de wereld van de kinderen van nu.
Als projectteam ervaren we steeds vaker dat de methodiek van O&O-Leren wordt
gezien als een belangrijk gereedschap om o.a. W&T te integreren in het
curriculum van de school.
Het enthousiasme van scholen groeit en dat vinden we terug in het groeiend
aantal deelnemers van de STEM-II beweging en de erbij horende projecten en
activiteiten.
Wellicht is het goed om op deze plek wat meer inzicht te geven over het aantal
deelnemers.
Weten jullie dat 350 groepen (37 scholen) deelnemen aan STEM-II en 229
groepen aan STEM-II Plus (26 scholen)? Aan Programmeren & Coderen doen dit
jaar 73 scholen mee, waaronder 3 VO scholen. Dat zijn ± 202 groepen per jaar.
Op dit moment werken ± 5 scholen nauw samen met bedrijven in de regio.
Diverse regionale en provinciaal opererende technologie expertisecentra werken
met enkele STEM-II scholen samen om lesinhouden af te stemmen op de W&T
hulpvraag van scholen. 3 STEM-scholen doen mee aan wetenschappelijk
onderzoek i.s.m. universiteiten en hogescholen naar de effecten van O&O-leren.
Hoewel we het niet hebben over allemaal unieke deelnemers (sommige scholen
doen aan meerdere projecten mee) kunnen we toch vaststellen dat op dit moment
van de ± 404 basisscholen in Zuid-Limburg een groot deel ervaring op doet met
W&T/O&O.
Bij deze opsomming nemen we niet eens al die scholen en besturen mee op die
op eigen kracht, innovatieve stappen zetten op het gebied van implementatie van
O&O. We zijn er nog niet maar we zijn goed op weg…
Met vriendelijke groet,
Fons Vossen
Projectleider STEM-II

Aanvulling?
Opmerking?
Vraag?
Idee?

Agenda
- Basisopleiding: 1-11 groep A,
29-11 groep B
- Adviesgroep: 8-11
- Opleiding Vakspecialist : 25-10

Kennisdeling STEM-II 17-18
- 15 november 2017
- 14 maart 2018
(gewijzigde datum)
- 6 juni 2018

Kinderen basisschool Windekind onthullen 3D geprinte stoel
9 oktober 2017 - De kinderen van basisschool Windekind hebben bij het APG Heerlen een geprinte
stoel onthuld. Aanleiding was de samenwerking tussen het bedrijf en de school.
Voor het onderwijs heeft APG met STEM-II een lessencyclus rond het door Provincie Limburg
ondersteunde project Programmeren en Coderen ontwikkeld (Take a chair).
Ook dit schooljaar zijn er weer een aantal scholen die met APG Heerlen gaan samenwerken.

Programmeren en Coderen bij het Broeklandcollege
Het Broeklandcollege heeft zich eind vorig
schooljaar aangesloten bij het STEM-II
project Programmeren en Coderen. Op dit
moment zijn de leerlingen van klas 1 en 2
druk bezig met het programmeren van
verschillende robots. Zij hebben de keuze uit:
Lego mindstorm, Zowi de robot, M-bot en na
de vakantie komt daar ook nog Arduino bij.
De volgende stap is een samenwerking met
het PO en zullen we met onze leerlingen op
bezoek gaan bij diverse basisscholen in de
regio.

Artikel: Code kraken met kleuters
Dit interessante artikel
stond op zaterdag 7 oktober
in de bijlage van de
Limburger.
Wilt u het volledige artikel
lezen?
Klik dan hier

Microprojecten
De Educatieve Agenda Limburg wil leerkrachten ondersteunen die een idee hebben hoe ze de
onderwijspraktijk zouden kunnen verbeteren. Daarom zijn micro projecten in het leven geroepen.
Dit zijn kleinschalige projecten die door één of meerdere leraren worden opgezet en uitgevoerd om
inzicht te krijgen of een bepaalde, innovatieve strategie of methode werkt. De microprojecten bieden
leraren de (financiële) mogelijkheid om hiermee aan de slag te gaan en hun professionele
ontwikkeling te koppelen aan een verbetering van de eigen onderwijspraktijk.
De wens van de leerkracht om iets in de eigen onderwijspraktijk te verbeteren is het vertrekpunt bij
de microprojecten.
Op dinsdagavond 10 oktober was de afsluiting van de Microprojecten op de Praktijkschool in
Roermond. Alle deelnemers waren aanwezig om hun project te presenteren.
Klik hier om meer te lezen over de projecten.

Schrijf je klas nu in voor een hi-tech avontuur!
Jongeren wetenschap en technologie laten beleven, dat staat zowel bij Generation Discover als
in Spark tech lab centraal. Van 13 t/m 24 november bundelen deze twee initiatieven hun
krachten en nodigen jou en je klas graag uit voor een bezoek aan de bright ideas hub en Spark
tech lab in Weert.
In de Generation Discover bright ideas hub wacht de leerlingen een hi-tech avontuur. Met VRbrillen, een robot-quizmaster en meer ontdekken ze in een uur wat de uitdagingen zijn voor
onze wereld op het gebied van water, energie en voedsel, wat daar met slimme ideeën aan
gedaan kan worden en bouwen ze aan de stad van de toekomst.
In het Spark tech lab Weert gaan de handen uit de mouwen voor het tweede
programmaonderdeel. Spark tech lab is een techniekatelier voor scholen, waar leerlingen zelf
actief aan de slag met technologie.
Schrijf je groep 7 & 8 in voor een bezoek aan de bright ideas hub en Spark tech lab door een
email te sturen naar het volgende adres, klik hier. Vermeld in je mail de naam van de school,
naam docent en telefoonnummer. De organisatie neemt dan z.s.m. contact op om het bezoek in
te plannen. Het totale programma duurt ca. 2 uur. Deelname is gratis. Voor vervoer wordt
gezorgd.
Voor meer informatie kun je naar de volgende website gaan. Klik hier.

Workshop B-Botmatten op maat, onderdeel van de themadag Verkeer
In Limburg worden veel activiteiten georganiseerd op het gebied van verkeerseducatie voor 4-12 jarigen.
Om inzicht te geven in het aanbod van programma’s activiteiten en materialen op dit gebied organiseert
het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) in samenwerking met Provincie Limburg en
Two Move onderwijsadvies op woensdag 17 januari 2018 een themadag Verkeer. Deze dag vindt plaats
bij Congrescentrum Het Forum te Roermond.
Er worden 11 verschillende workshops verzorgd.
Eén van de workshops gaat over de BeeBotmatten.
Deze matten zijn ontwikkeld om programmeren en
coderen binnen het basisonderwijs te stimuleren. Er
zullen demonstraties worden gegeven met de
BeeBot robots. Programmeren en Coderen is een
gesubsidieerd project door de Provincie Limburg
onderdeel van het project STEM-II. Deze matten zijn
in samenwerking met BS De Kingbeek en Kidscool
ontworpen.
Wilt u meer informatie over deze dag klik dan hier

Ontwerpend leren op de Lahrhof in Sittard
Tijdens het afgelopen thema: stevig en sterk
(Naut) heeft groep 6/7 ontdekt en ervaren wat
een goede constructie is en waar deze aan moet
voldoen.
Tijdens hun onderzoek, waarbij iedereen met
dezelfde materialen werkte om een eerlijk
vergelijk te krijgen, maakten de kinderen in
groepjes overspanningen die later werden getest
op hun stevigheid. Hierbij werd eerst een ontwerp
gemaakt om vervolgens over te gaan op het
bouwen.
Aan het einde van de opdracht werd er getest met
rekenboeken hoeveel gewicht kon worden
gedragen. Een van de overspanningen was zo sterk
dat iemand er zelfs op kon staan!

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

Het boek “321 superslimme dingen die je moet weten voor je 13 wordt staat
vol met verrassende weetjes over dieren, wetenschap, geschiedenis,
aardrijkskunde en nog veel meer.
Wist je dat:
- een giraf zijn oren kan uitlikken?
- we al duizenden jaren onze
tanden poetsen?
- je je hoofd kunt wegen door het
in een emmer water te stoppen?
- bamboe soms meer dan een
meter per dag groeit?
- astronauten in een stofzuiger
plassen?
Bestellen van dit boek kan via de
volgende link:

QR weetje:

Hoe ziet onze wereld er
over 25 jaar uit?
Niemand weet hoe onze
wereld er over 25 jaar uitziet.
Misschien wordt ons werk
overgenomen door
autonome robots en worden
wij daarmee de slaven van
de door onszelf gecreëerde
technologie. De grote vragen
over de toekomst van de
mens en zijn verhouding tot
technologie leggen we voor
aan twee belangrijke denkers
van dit moment: Kevin Kelly
en Yuval Noah Harari.

https://www.lannoo.be/nl/321superslimme-dingen-die-je-moetweten-voor-je-13-wordt

STEM-II wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Chemelot CAO
fondsen

