Derde nieuwsbrief over het Techatelier – december 2017
Beste lezer,
De afgelopen weken is er weer niet stilgezeten.
Naast de activiteiten bij de Onderwijsroute1014 kan het Techatelier
ook in een eerste fysieke locatie aan de gang: de Stadkamer in Zwolle.
In de loop van volgend jaar zullen eerste stukken programmering
uitgewerkt worden. Voor kinderen en voor volwassenen. Na de zomer
is het de bedoeling dat er een makerspace komt en een vaste
programmering. We zijn Astrid Vrolijk en haar team van de Stadkamer
dankbaar dat ze ons deze kans geeft. Meer is hier te lezen.
Bij de Onderwijsroute
De Lego Mindstorm dagen zijn inmiddels afgesloten. De kinderen namen deel aan de Lego
League. Een flink festijn in Deltion met honderden enthousiaste Lego Mindstorm bouwers.
Hier meer informatie.
Dan is de eerste Scratch dag ook al weer geweest. De
studenten van de Educatieve Minor hebben een serie
complimenten ontvangen van de kinderen en de
leerkrachten. Het was een superdag met o.a. binair
rekenen, het maken van je eigen quiz en ping pong
game. De volgende dagen zijn al gepland: 11 en 25
januari.
Digitale Geletterdheid komt eraan
Het is onontkoombaar, maar ICT en techniek gaat verplicht zijn intrede doen in PO en VO.
Onder de term Digitale Geletterdheid wordt hard gewerkt door SLO, Kennisnet en
Mediawijsheid om de blauwdruk voor een curriculum te ontwikkelen. In 2019 moet deze
klaar zijn én in 2021 is de verwachting dat Digitale Geletterdheid verplichte kost wordt. Op
het Conferentie Digitale Geletterdheid presenteerde Remco Pijpers de eerste versie van het
Handboek Digitale Geletterdheid. Lees hier een impressie.
Dat wat er bij het Techatelier gebeurd opvalt, blijkt uit de belangstelling van verschillende
PO en VO-scholen in de omgeving van Zwolle. Daarnaast is er bij Windesheim een team van
het domein Bewegen & Educatie actief geworden om scholen te benaderen om na te
denken over samenwerking zoals dat ook met de Onderwijsroute1014 het geval is.
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 rechtenvrij ☺

