Tweede nieuwsbrief over het Techatelier – november 2017
Beste lezer,
De afgelopen zes weken is er niet stilgezeten. De
belangrijkste activiteiten zijn materiaal
ontwikkelen en met de kinderen van de
Onderwijsroute1014 techniek verkennen. Dat
hebben ze gedaan door met Lego Mindstorm
bezig te zijn. De afronding daarvan is op 23 en 24 november in Deltion als de regionale
Mindstorm dagen zijn.
En de eerste programmeren in Scratch stappen zijn gezet. De kinderen en aantal
leerkrachten waren aanwezig op de Coderdojo “Het geheim van Zwolle” georganiseerd voor
256 kinderen uit Zwolle. Initiatiefnemer is VodafoneZiggo die het programmeren meenam in
een geschiedenisles over Zwolle. Superleuk en heel veel enthousiaste kinderen.
Meer lezen en foto’s zijn te hier vinden.
Het is voor de Onderwijsroute1014 kinderen de eerste dag met Scratch. Er volgen er nog
drie waarvan een gezellig afsluiting in januari in Cibap. Hier gaan ze samen met studenten uit
de Game Design opleiding van Cibap een game bouwen.
De nieuwe regering doet ook een duit in het zakje
De drukinkt van het regeerakkoord was nog niet droog of er is natuurlijk gekeken hoe
Techniek er in opgenomen is. Nou dat viel niet tegen. En ook het experiment
Onderwijsroute1014 staat expliciet in het stuk. Ik heb een korte samenvatting gemaakt.
Over duiten gesproken. De drie studenten, Janiek, Nick en Jana en hebben de naam
Fondsenatelier bedacht. Zij volgen de minor Fundraising, Grantmaking & Sponsoring en
hebben de opdracht cofinanciering te zoeken voor onderzoek naar curriculum-ontwikkeling
en educatieve werkvormen. Daar zijn ze druk mee bezig en eindresultaten zijn in januari te
verwachten.
Tot het einde van 2017
Ja er zit veel in het vat. Er is waarschijnlijk een eerste locatie én een eerste sponsor. Zodra
het beklonken is kan er gecommuniceerd worden.
Op 7 december wil ik mijn 19 helden, studenten die in verschillende minoren werken aan
materiaal en structuur voor het Techatelier, in het zonnetje zetten.
Mocht je op de hoogte willen blijven dan kun je je inschrijven op de emaillijst van het
Techatelier. Dan ontvang je automatisch een bericht als er nieuws is. Op de homepagina
staat rechts een veld om je aan te melden.
Als je vragen hebt, kun je Bertrand (bertrand@techatelier.nl) altijd mailen.
Bedankt voor het lezen en je medewerking. Stuur deze nieuwsbrief gerust door als je denkt
dat iemand de informatie interessant of bruikbaar vindt. Alles is rechten vrij ☺

