Vierde nieuwsbrief over het Techatelier – februari 2018
Beste lezer,
Januari kenmerkte het einde van de
tweede periode. Met een feestje
namen we op 11 januari afscheid
van 18 helden. Zij hebben in zes
deelprojecten veel werk verzet.
Met het programmeren namen de
kinderen van de
Onderwijsroute1014 afscheid met
een coderdojo. Ze deelden die dag hun kennis met studenten van Cibap die een gameopleiding volgen. Het bijzondere evenement in de Ontwerpfabriek van Cibap is terug te
lezen in een artikel op De Stentor-site en in een vlog van de Onderwijsroute kids.
In 2018 hebben we ambities
De ambities voor dit jaar hebben we vastgelegd in een infographic. Om deze ambities te
bereiken gaan we op heel veel vlakken actief worden. Binnen- en buitenschool. Met
sponsoren, in het brede netwerk en met inhoudelijke partners.
Er is onlangs een eerste onderzoekstraject van TechYourFuture toegekend. Lector Joke
Voogt van het Lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT van Hogeschool Windesheim legt in een
artikel uit wat er de komende maanden over Computational Thinking wordt onderzocht.
Natuurlijk moet er ook geld komen. Er is een heus salesteam actief dat contacten met
scholen legt. Het team stellen we in een volgende nieuwsbrief voor.
De studenten uit de Fundraising minor hebben een leuke naam achtergelaten: het
Fondsenatelier. Ze durven zelf nog een flinke duit in het zakje te doen door een pitch voor
een grote leverancier in de techniek te gaan verzorgen. Fingers crossed!
Tot de zomer wordt de eerste programmering in de
Stadkamer ingevuld. Binnen de minor Leren en ICT
gaan 14 studenten aan de slag om hier educatieve
invulling aan te geven. In nou overleg met de
Stadkamer gaat een ComNow team aan de slag voor de
communicatie van dat programma naar buiten toe.
En onderwijs technisch loopt het schooljaar bij de Onderwijsroute1014 gewoon door. Rolf en
Helen vullen een traject met duurzaamheid. En met partners wordt gekeken naar de
invulling van periode 4 met drones.
Er was nogal wat nieuws de afgelopen weken. Dus is er een aparte In het (Online) nieuws
pagina gemaakt. Daar dus het laatste nieuws. Of volg de Facebook-pagina van het
Techatelier!

