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Beste collega's,
Kranten en nieuwsbulletins staan er vol van: ”AI“.
Tot voor kort ging de diepere betekenis van die letters geheel aan mij voorbij.
Artificiële Intelligentie oftewel kunstmatige intelligentie was iets voor sciencefiction
films als Star Wars en een spookbeeld voor in een verre toekomst waarin ik zelf
geen rol meer zou spelen. Om het begrip AI helder te krijgen, bekijk het filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=QJE_ycgR8E8
Onlangs bezocht ik een bijeenkomst van directeuren en leerkrachten speciaal
onderwijs waar filosoof Ruud Veltenaar zijn licht liet schijnen op ” het onderwijs in
de toekomst”. Hij schetste een razendsnel veranderende wereld waarin robots,
big data en algoritmen het leven voor een groot deel gaan overnemen en
beheersen. De voorbeelden die hij gaf, toonden aan dat die nieuwe werkelijkheid
niet meer ver weg is, sterker nog, op dit moment op talloze plekken in de hele
wereld al realiteit is.
We moeten ons de vraag stellen wie die duizelingwekkende berg aan verzamelde
informatie gaat beheersen? Google? Ali baba? Facebook? Wat doen wij ermee?
Hoe houden we regie? Zullen er “intelligente“ machines ontstaan die veel beter
dan de mens in staat zijn om die big data te interpreteren om vervolgens
beslissingen te nemen zonder bemoeienis van een “levende” persoon?
Uit de tientallen praktijkvoorbeelden blijkt hoe de digitale wereld een steeds
grotere rol opeist in ons dagelijks leven, het huishouden, de dienstverlening, de
gezondheidszorg, gepersonaliseerde reclame, onze vrijetijdsbesteding,
selectieprocedures, opleiding en beroep.
Trouwens….wat is over 10-15 jaar de waarde van “een beroep”? Het is een open
deur maar beroepen die er nu zijn en waarop we nog steeds kinderen
voorbereiden, opleiden en selecteren, zullen niet meer bestaan. Er zullen
ontelbaar veel nieuwe beroepen en werkzaamheden ontstaan, maar hoe die er
uit zullen zien of welke skills je er voor nodig hebt is onduidelijk.

Aanvulling?
Opmerking?
Vraag?
Idee?
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Wat betekent zo een constatering voor ons dagelijks onderwijs? Wat betekent dit
voor onze rol als leerkracht, waar leggen we de prioriteit als we kinderen iets
laten “leren”? Zijn we zelf bevreesd voor die onbekende wereld of omarmen we
hem? Welk effect heeft onze persoonlijke houding voor onze groep? Wij als
leerkracht maar ook als ouders zullen alles in het werk moeten stellen om onze
kinderen voor te bereiden en vertrouwd te maken met die onbekende en
onzekere wereld.
Een project als Programmeren & Coderen, een stimuleringsproject gefinancierd
door de Provincie Limburg en uitgevoerd door STEM-II, biedt alle leerkrachten in
Zuid-Limburg de gelegenheid om ervaringen op te doen met de digitale leer- en
hulpmiddelen en de wereld die er achter schuilt. Pak die kans!
Fons Vossen
Projectleider STEM-II

- 20 maart 2019
- 5 juni 2019

Stakeholdersbijeenkomst
- 31 oktober 2018

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

Pilotlessen Natuurhistorisch Museum bij Kindcentrum Montessori Maastricht
Groep 3-4-5 van Kindcentrum Montessori Maastricht heeft afgelopen schooljaar meegedaan aan
pilotlessen van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. In deze lessen heeft Romy van het
Natuurhistorisch Museum in de klas en in het museum de kinderen laten ervaren hoe onze eigen botten
eruit zien en hoe de botten van dieren eruit zien. Ze hebben ook kleine fossielen mogen bekijken onder
microscopen. De kinderen werden er actief bij betrokken doordat ze zelf konden ontdekken en ervaren.
Een groot pluspunt van deze pilotlessen!

Familiedag APG
Op 29 september 2018 was in Heerlen de APG familiedag,
een dag waar ook STEM-II aanwezig was om de
samenwerking met het APG te laten zien.
Heel veel ouders met hun kinderen kwamen ook naar de
onderdelen van Programmeren en Coderen.
Een veel gehoorde vraag was, terwijl de kinderen
enthousiast met LegoWedo, Ozobot, BeeBot, Probot,
Tinkercad en Scratch werkten; ‘waarom doet men dit niet
op onze basisschool?’
Gelukkig konden we hen verwijzen naar het programma
Programmeren & Coderen dat door de Provincie Limburg
wordt mogelijk gemaakt op veel basisscholen in Zuid
Limburg.

Hoe wissel je geheime berichten uit met je beste vriend(in)? Kan je samen met je vrienden
veranderen in een tafel? En hoe blijf je vrienden als één van jullie verhuist? Speciaal voor de
Kinderboekenweek 2018 ontwikkelde TechniekTalent.nu een aantal nieuwe wetenschap- en
techniekvragen die helemaal passen bij het thema van dit jaar: Vriendschap. Kom erbij!
Wilt u meer lezen over dit artikel, klik dan op de foto.

Bouwen met kleuters
Op basisschool De Kluis wordt er in de groepen 1 en 2 volgens de principes van
Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) gewerkt. Door deze thematische aanpak zijn kinderen op
een betekenisvolle, sociale, onderzoekende en ontdekkende manier bezig met leren.
Op dit moment wordt er op school een verbouwing uitgevoerd en daarop is besloten dat het
thema voor de start van het schooljaar 'Bouw' is. Binnen dit thema, waarbij er een directe link is
met techniek, leren kinderen over metselen, tegels zetten, boren, timmeren, elektriciteit, etc. Dit
door vooral veel zelf te doen. Zelf zijn ze aan de slag gegaan met schroeven, bouten, moeren,
boormachines, decoupeerzagen, afvoerbuizen, houten platen en planken etc. etc. Concreet zien
we de opbrengsten terug in de
verschillende hoeken die op de gang
zijn ontstaan waarbij kinderen met
o.a. eigen materialen heel veel input
hebben geleverd in de ontwikkeling
van deze hoeken. Ze hebben de
bouwwerf bezocht met de architect
en in de leeractiviteiten komen heel
veel termen (zowel op taal- als
rekengebied) die betrekking hebben
met het thema bouw aan de orde.
Samen met de leerkrachten hebben
de kinderen gebouwd aan een
krachtige leeromgeving.

Werken met de Ozobot bij de J.F. Kennedyschool Maastricht
In het kader van het project "programmeren en coderen" hebben leerlingen van groep 8 gewerkt met de
Ozobot.
In groep 7 hadden zij al kennis gemaakt met "P en C" door te werken met Bomberbot. Met dit
programma konden de leerlingen "droog" programmeren en coderen, zonder daadwerkelijk een apparaat
in beweging te zetten.
Een logisch vervolg hierop was de Ozobot. De kennis die ze hadden
opgedaan konden ze nu in praktijk brengen. In het begin waren de kinderen
vooral bezig met experimenteren. Het leren en verkennen van de kleuren
en de codes die kunnen worden gebruikt stonden hierbij centraal. Hun
interesse en enthousiasme was snel gewekt.
Langzamerhand, door logisch redeneren en stapsgewijs bedenken welke
handelingen en bewegingen het robotje moest gaan uitvoeren, gingen de
leerlingen steeds doelbewuster te werk.
Ze formuleerden zelf opdrachten die steeds complexer werden, van een
driehoek die de Ozobot moest volgen tot een hele dansuitvoering inclusief
lichtjes voor het apparaatje.
Om een link met de werkelijkheid te leggen, werd de vraag besproken hoe
een robot, in combinatie met coderen en programmeren, in de toekomst
ingezet zou kunnen worden. Een mogelijkheid was het bezorgen van
pakketjes. Als iemand iets op internet bestelt, kan een robot dit komen
brengen. Dan moet deze echter wel de weg weten. Hoe krijg je dat voor
elkaar? Zo werd gewerkt met het leggen van codes op de weg. De robot
kon deze dan volgen. Hiervoor werd de plattegrond van Maastricht
gebruikt. Hoe kom je van a naar b?
Hierna hebben we gekeken hoe de robot geprogrammeerd kon worden op
de computer via het programma op de website https://ozoblockly.com/,
vergelijkbaar met Scratch. Hierbij was de ervaring, opgedaan met
Bomberbot, zeer bruikbaar. Zo zou voor elke straat
een programmaatje kunnen worden gemaakt en bewaard, om de robot te
programmeren.
De leerlingen hebben met veel enthousiasme, met vallen en opstaan, zich
vele vaardigheden eigen gemaakt in samenwerking met klasgenoten.
Ook dit jaar gaan we weer aan de slag met coderen en programmeren
met de Ozobot.
Jacco Homblen
J.F.Kennedyschool Maastricht

Zoals we al eerder berichten werken op een aantal STEM-II
basisscholen samen met onderzoekers van Universiteit
Maastricht.
In bijgevoegd artikel zoomen we in op: verschillen in het
executief functioneren van jongens en meisjes op
kleutertijd.
Klik hier om het hele artikel te lezen.

Verspeelplein op Bs Franciscus Bunde

Op donderdag 11 oktober en vrijdag 12 oktober is het Verspeelplein voor de groepen
5 t/m 8 op Bs Franciscus aanwezig.
Het Verspeelplein is een verplaatsbaar speelplein met educatieve installaties. Een speelplek waar kinderen op speelse wijze inzicht krijgen in duurzame oplossingen. Een speelplaats waar energie tastbaar
en visueel gemaakt wordt.
Het Verspeelplein is een combinatie van fysieke installaties, workshops en plezier. De installaties en
workshops zijn ontworpen voor kinderen tussen 9 en 12 jaar.
Het Verspeelplein wil zo veel mogelijk kinderen prikkelen om tijdens Dutch Earth Week (8 t/m 14 oktober)
aan de slag te gaan, zodat de kinderen kunnen ontdekken, spelen en leren in hun eigen omgeving.

Stakeholdersbijeenkomst
woensdag 31 oktober 2018
Brightlands Smart Services Heerlen
Wij zijn trots dat keynotespeaker Ruud Veltenaar u en ons komt inspireren met
een lezing over de toekomst van het onderwijs. Als filosoof, bijzonder
hoogleraar, internationaal TEDx-spreker en trendwatcher verzorgt hij over de
hele wereld lezingen en workshops.
Het programma ziet er als volgt uit:
09.45 - 10.00 uur Ontvangst
10.00 - 10.10 uur Opening door Peter Lemmens, voorzitter Stuurgroep STEM-II
10.10 - 11.10 uur Lezing door Ruud Veltenaar
11.10 - 11.45 uur Pauze met gelegenheid tot netwerken
11.45 - 12.30 uur Korte nabespreking lezing: wat nemen we mee?
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. U kunt zich voor 12 oktober aanmelden, door
hier te klikken. (indien u een of meerdere collegae meeneemt ook graag laten
aanmelden via genoemde link)

Onderzoekend en ontwerpend leren op Bs Franciscus Bunde
In het kader van onze feestweek 50 jarig Jubileum Bs Franciscus hebben we donderdag 23-08 met
de hele school een de Wetenschaps- & Techniekdag gehad.
Vanaf 08.30 u vertrokken we met 9 bussen naar het Continium in Kerkrade waar de medewerkers
een heel programma bedacht hadden, aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
De hele dag zijn de kinderen bezig geweest met wetenschap en techniek /onderzoekend en
ontwerpend leren.
Het was goed georganiseerd en de begeleiding van en naar de verschillende plekken liep goed.
Bij de activiteiten waren bevlogen medewerkers die de kinderen goed meenamen in de wereld van
wetenschap en techniek / onderzoekend en ontwerpend leren.
Een leerzame dag voor de kinderen van BS Franciscus. In onze ontwikkeling van onderzoekend en
ontwerpend leren binnen ons curriculum zullen we in de toekomst zeker ook gebruik kunnen maken
van het aanbod van het Continium.

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

QR weetje:

Het raadsel van alles wat leeft
In 'Het raadsel van alles wat
leeft' deelt Jan Paul Schutten
zijn kennis over het wonder van
het leven en de evolutie. Wat is
'leven' precies, hoe is het
ontstaan, hoe planten levende
dingen zich voort en waarom
gaat alles wat leeft ooit dood?

Van een slaapzak die ons kan
knuffelen tot algoritmes die al onze
handelingen kunnen voorspellen.
Van zelfrijdende auto's tot
zelfstandig beslissende dodelijke
wapens. Allemaal mogelijkheden
die ontstaan dankzij kunstmatige
intelligentie.

Wat heeft Jos Grootjes uit Driel gemeen met een
haai? Of met de bacteriën in zijn sokken? Dat zijn
slechts enkele van de grote vragen waar Jan Paul
Schutten een helder antwoord op geeft.
Voor meer info of bestellen, klik hier
STEM-II wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Chemelot CAO
fondsen

