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We zijn verheugd u te kunnen informeren over de nieuwste activiteiten en
initiatieven op het gebied van
Wetenschap & Techniek in Gouda.
Onderschoolse lessen PO en VO
Techniekpunt heeft dit schooljaar weer
een scala aan activiteiten W&T waar de
basisscholen de groepen 1 t/m 8 op
kunnen inschrijven. En mét resultaat:
Ruim 175 groepen hebben zich aangemeld voor de diverse lessen W&T.
Ook voor het Voortgezet Onderwijs is er
een aanbod samengesteld voor 20192020, bestaande uit bedrijfsbezoeken,
gastlessen en W&T activiteiten.
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Sterk Technisch Onderwijs
Maandag 1 juli jl. hebben we vanuit het
ministerie te horen gekregen dat onze
regionale aanvraag is goedgekeurd. De
komende vier jaar is er 4,1 miljoen voor
de regio Gouda voor versterking van het
techniekaanbod en het stimuleren van
de keuze voor techniek.
MBO Rijnland, Hoornbeeck-college,
Wellantcollege, de Goudse Waarden,
Carmelcollege, Driestar College,
Techniekpunt Gouda èn de bedrijven uit
de regio zijn bereid om gezamenlijk de
schouders onder deze uitdaging te
zetten!
Make-It-Day i.s.m. Driestar Hogeschool
Na het grote succes in 2019, krijgt de
Make-IT-Day een vervolg in maart 2020
Wederom zullen 200 pabo-studenten
allerlei uitdagende activiteiten op het
gebied van W&T, ICT en duurzaamheid
aanbieden aan 300 leerlingen van de
basisscholen. Er zijn reeds meerdere
groepen ingeschreven voor deze dag!

S.v.z. Werkplaats W&T in Gouda
De gemeenteraad heeft op 22 mei jl.
groen licht gegeven voor de uitbreiding
van de Chocoladefabriek op de tweede
verdieping. Daar zal onder meer een
‘techniekwerkplaats’ worden gerealiseerd.
Bibliotheek Gouda en Techniekpunt
denken al langer na over de invulling van
een werkplaats. De wens is een
uitdagende, innovatieve, goed
geoutilleerde, functionele ruimte waar
nieuwsgierigheid en verbazing ontstaan.
Op de arbeidsmarkt zien we een nijpend
tekort ontstaan aan goed geschoold
technisch personeel. Wij willen de jeugd
inspireren en enthousiasmeren voor alle
facetten van techniek, duurzaamheid &
(programmeer)taal. Maar vóór alles willen
we een werkplaats die aansluit op de
behoeften van het onderwijs. Er worden
twee bijeenkomsten georganiseerd waar
genodigden (volwassenen en kinderen)
meedenken over de invulling van een
werkplaats, de bijbehorende
programmering en de inrichting.
Super Cool Kidsfeest mei 2019
Al voor het 2e jaar sloegen alle partijen
die met kinderen werken, de handen
ineen om op initiatief van het kindercollege een enórm feest te organiseren
voor alle kinderen van 2 t/m 12 jaar.
Op het techniekplein konden de kinderen,
mede dankzij de hekwerken van Van
Wijnen (Stolwijk), levensgrote
knikkerbanen bouwen. De Bibliotheek
had Lego Mindstorms meegenomen, bij
Techniekproject Gouda kon er volop
gezaagd en geboord worden en bij de
modelbouwvereniging konden stoommachines in beweging gebracht worden.
Het was wederom een groot succes!

