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We zijn verheugd om u te informeren
over allerlei nieuwe activiteiten en
initiatieven op het gebied van
Wetenschap en Techniek:
Symposium W&T
Op 11 oktober organiseert Driestar
Educatief in samenwerking met
Techniekpunt een inspirerende middag
voor leerkrachten over Wetenschap en
Techniek in het basisonderwijs. Er kan
een keuze gemaakt worden uit 5
workshops zoals Programmeren in de
klas en Ontwerpend en Onderzoekend
leren. Ook zullen er bedrijven en
organisaties aanwezig zijn waar
leerkrachten ideeën op kunnen doen en
materialen kunnen bekijken.
https://www.driestareducatief.nl/mailings/2017/symposiumwetenschap-en-techniek
Onderschools aanbod
Ook dit (school)jaar heeft Techniekpunt
diverse onderschoolse lessen en
activiteiten georganiseerd voor de
basisscholen. Maar liefst 225 groepen
hebben ingeschreven op dit aanbod dat
bestaat uit bedrijfs-bezoeken,
technieklessen door vrijwilligers en
professionals, een bezoekje aan de
Technobiel of het Reizend Planetarium
en het lenen van diverse leskisten. De
administratie van de Brede School
draagt zorg voor het maken van
planningenen roosters.
Leskisten
Reeds voor het tweede jaar is het
gebleken dat de behoefte aan leskisten
op het gebied van W&T groot is in het
PO. Techniekpunt zoekt bedrijven die
mee willen denken hoe we dat zouden
kunnen realiseren.

Conferentie Onderwijs-Arbeidsmarkt
OP 12 oktober vindt deze conferentie
plaats in het Huis van de Stad van 16.0020.30 uur. De nadruk ligt deze middag op
de verbinding tussen onderwijs en
praktijk. Er zullen diverse sprekers
aanwezig zijn en verschillende
workshops die aansluiten op dit
onderwerp. Techniekpunt zal ook een
workshop verzorgen met het doel om
mensen van verschillende bedrijven en
onderwijsinstellingen met elkaar in
gesprek te laten gaan over het belang
van W&T in het onderwijs en hoe daar
vorm aan gegeven kan worden. Ook u
kunt zich aanmelden via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSe0qR7PURpLWcEpzwho0PLWH4pn3
Q9EAmJ8OL-R071RAt4tIw/viewform
Codeweek
Van 7 t/m 22 oktober wordt er landelijk
aandacht besteed aan het belang van het
leren programmeren. Ook Centric draagt
een steentje bij door verschillende
gastlessen te verzorgen op de Goudse
basisscholen. Een prachtig initiatief en
hopelijk zullen er volgend jaar meer
organisaties in hun voetsporen treden.
Zie voor info en deelname:
https://codeweek.nl/
Techniekdagen
Een van de activiteiten die op de rol
staan voor komend jaar is het
organiseren van één of meerdere
techniekdagen waarin PO, VO, MBO, en
diverse technische bedrijven
bijeenkomen en jongeren van 10-15 jaar
en hun ouders informeren over de
verscheidenheid van beroepen en ze
d.m.v. activiteiten enthousiasmeren voor
technische opleidingen.

