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steld die de leerkrachten in de klas helpen,
observeren en evalueren. Wil je aan de slag met
Wetenschap & Techniek dan is investeren en tijd
vrijmaken belangrijk.’
Binnenkort zullen ook de ouders van leerlingen deelnemen aan een workshop op school. Paul: ‘We willen
dat W&T niet alleen iets zijn dat enkel op school
wordt gedaan. Dus zijn er op korte termijn ook techniekkoffers voor thuis bij onze schoolbibliotheek te
vinden. Enthousiaste kinderen kunnen hiermee nog
meer de diepte in gaan en door ouders te betrekken
maken we hen ook net zo fanatiek.’
‘Ik merk dat onze leerkrachten steeds enthousiaster
worden over de lessen W&T. De leerlingen die moeite
hebben met rekenen of spelling zie je tijdens deze
lessen de meest prachtige dingen ontwerpen. Je ziet
ze uitblinken en boven zichzelf uitstijgen. Dat maakt
de investering echt meer dan waard’, eindigt Paul.

TechniekTrofee 2020
Basisschool Wethouder van Eupen ging eind
januari naar huis als een van de twee winnaars
van de TechniekTrofee 2020. Zij werden uitgekozen
tot ‘het beste voorbeeld van W&T-onderwijs’.
De TechniekTrofee is een initiatief van Jet-Net
& TechNet. Met deze wedstrijd zetten ze
basisscholen in de schijnwerpers die de talenten
van hun leerlingen (willen) ontwikkelen met
behulp van wetenschap- en techniekonderwijs.
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Om die reden hebben we ook twee collega’s vrijge-

zonder te veel theoretische rompslomp. Ze hebben
vaak een traditioneel beeld van techniek en vinden

Vernieuwers zijn graag met techniek bezig en vin-

dat ze er niet in uitblinken. Leuke praktijkopdrach-

den dat ze er goed in zijn. Over de rol van tech-

ten in de klas en inspirerende rolmodellen kunnen
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Alle groepen

Doeners willen het liefst met hun handen werken,

Op basis van de aangegeven wensennologie
en behoeften
bij het oplossen van maatschappelijke
helpen hun kijk op techniek te verbreden en hun
én het verlangen om meer techniek in hun onderwijs
zelfvertrouwen op dit vlak te vergroten.
te verwerken, werd bij Wethouder van Eupen een
zelf. Het is belangrijk om eerst zelf gevoel bij het
werkgroep van vier personen gevormd. ‘Bottom-up
technische lesmateriaal te krijgen en de didactiek die
werken is voor onze school de key. We ontwikkelden
daarbij hoort. Zo zorgen we ervoor dat leerkrachten
daarom eerst workshops voor onze leerkrachten
het minder spannend vinden om zelf aan de slag te
12

gaan.’ De school koos er in hun visie ook bewust
voor om geen techniekdocent aan te stellen.
‘We zijn ervan overtuigd dat leerkrachten zelf
enthousiast moeten worden, pas dan gaat
Wetenschap & Techniek écht leven in de school.’

Bedrijven en scholen werken samen met Jet-Net & TechNet
Jet-Net
& TechNet
is een groot
landelijk netwerk waarbinnen bedrijven en scholen
Breng samen
met Jet-Net
& TechNet
regionaal
samenwerken.
technologie
tot leven! Het geeft kinderen en jongeren een reëel en positief beeld van
technische beroepen en helpt ze bij het maken van een bewuste keuze voor hun toekomBekijk al
onze activiteiten
op www.jet-net.nl
stige
studie
en carrière.
Jet-Net & TechNet doet dit door het bedrijfsleven en het funderend
onderwijs te inspireren, adviseren en faciliteren in hoe zij de samenwerking op een
structurele en duurzame manier vorm kunnen geven.
Kijk voor meer informatie op www.jet-net.nl
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