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Collegetour André Kuipers
In december bracht André Kuipers als
ambassadeur van Techniekpact 2020
een bezoek aan het ID-College.
Techniekpunt Gouda was gekozen om
deze tour te organiseren, omdat zij
werkt aan de eerste twee
doelstellingen van Techniekpact 2020:
1) Het enthousiasmeren en kennis
laten nemen van W&T voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar en
2) Het inspireren en informeren van
leerkrachten en opvoeders met als
doel meer kinderen in aanraking te
laten komen met W&T. Op onze
website kunt u meer verslagen, foto's
en informatie vinden over de
Collegetour, de deelnemende
bedrijven en partners.
Medewerking nieuw aanbod
Elk schooljaar komt in juni het nieuwe
aanbod voor de basisscholen uit.
Leerkrachten kiezen dan activiteiten
op het gebied van o.a. W&T die
aansluiten op de leerlijnen en doelen
van het basisonderwijs. Hierbij hebben
ze keuze uit oa. het bezoeken van
bedrijven, het inzetten van leskisten
en/ of het aanvragen van
technieklessen door vrijwilligers. Voor
deze activiteiten is Techniekpunt
Gouda altijd op zoek naar enthousiaste
bedrijven en mensen die zich hier voor
willen inzetten. Ook is sponsoring op
verschillende manieren van harte
welkom.

Eenjarig bestaan van
Techniekpunt
Tijdens de afsluitende netwerkborrel
van 'Kom binnen bij bedrijven' heeft
Techniekpunt haar 1-jarig bestaan
gevierd. Er was ruimte voor een stand
gereserveerd, samen met CIV Smart
Technology, alwaar leerlingen en
studenten konden laten zien waar ze
allemaal mee bezig zijn geweest de
afgelopen periode. Vier leerlingen van
de Westerschool gingen in de stand
enthousiast aan de slag met Lego
Mindstorms en Gigo Solar Master,
technisch bouwmateriaal voor de
basisschool. De studenten van het ID
College gingen aan de slag met
Arduino's en met een greenscreen.
Birgit Groothuis vertelde in een pitch
dat er binnen een jaar zo'n 5000
kinderen van 30 basisscholen aan de
slag zijn gegaan met Wetenschap en
Techniek. Hier hebben veel Goudse
bedrijven en vrijwilligers aan
bijgedragen.
Symposium bij Driestar Educatief
In oktober zal Driestar Educatief in
samenwerking met Techniekpunt
Gouda een symposium organiseren
voor leerkrachten en studenten over
het belang van W&T in het
basisonderwijs. Tevens zullen de
deelnemers praktische workshops
volgen waarin ze handreikingen
krijgen om op een eenvoudige manier
W&T in de klas te brengen.
Voor meer informatie hierover kunt u
contact met ons opnemen.

