Wat is OntdekRijk?
Eén van de kernen van het onderwijs mbt
Wetenschap en Techniek is om de ontdekkende
houding, de verwondering en de nieuwsgierigheid
die kinderen van nature hebben verder te ontwikkelen. Hierdoor worden ze volwassenen die
creatief kunnen denken, die oplossingegericht
bezig zijn en samen kunnen werken
Kinderen hebben volwassenen nodig om hen te
coachen, hen van A naar B te brengen door te
zorgen dat ze actief worden en blijven en eigenaar worden van hun leren. Zij moeten eerst
zelf nadenken, bepalen wat ze al weten/kunnen
en wat ze nog meer willen weten of kunnen.
Leerkrachten zullen daarin een coachende rol
moeten hebben.

Wetenschap en Techniek ruimte

Ontdekken
Onderzoeken
Ontwerpen
Ontwikkelen

In OntdekRijk krijgen leerkrachten de kans om
zelf te ontdekken, verwonderen en nieuwsgierig
te zijn. Hier ervaren zij wat de kinderen ook
ervaren en worden ze ook eigenaar van hun ontwikkelproces. Wetenschap en Techniek is niet
langer eng en komt er niet bij. Wetenschap en
Techniek hoort erbij!

Bs de Vijfhoeven

Bemensd door: Annelies van Helvoort
Mogelijk gemaakt door XpectPrimair en het
Platform Promotie Techniek Midden Brabant
(PPTMB)

Hendrik van Tulderstraat 7
OntdekRijk is een omgeving die Rijk is als het
gaat om ontdekken

5046NC Tilburg

OntdekRijk is een Rijk waarvan Wetenschap en

tel: 06-30366526 (Annelies van Helvoort)

ontdekrijk@xpectprimair.nl

Studiedagen in OntdekRijk
Een studiemoment in een inspirerende

De mogelijkheden van studiedagen
in OntdekRijk

Groepen leerlingen

Het programma zal afwisselend zijn met veel
aandacht voor W&T (doe-) activiteiten.

De groep gaat op ontdekkingstocht in OntdekRijk
of ze gaan een ’levensechte’ uitdaging aan.

Inspirerende sprekers of good practices van

Mogelijkheden:

scholen kunnen ingehuurd worden.



Ochtend (of deel daarvan)

Mogelijkheden:



Middag

Wetenschap en Techniek (W&T) omgeving.


Ontdek de mogelijkheden van W&T
voor je onderwijs in OntdekRijk.



Ontdek wat kinderen nieuwsgierig
maakt



Ontdek en verwonder je



Ontdek dat W &T niet moeilijk en



Studiedag

duur is en zeker niet veel tijd hoeft



Studiedagdeel

te kosten. En het moet er vooral niet
bijkomen

In overleg met de directie/
techniekcoördinatoren kan een studiemoment ingevuld worden met als belangrijk

vormgeven van W&T binnen de school.

Morgen

Groepen leerkrachten



Middag



Avond



Combinatie van

Inspiratiemomenten waarbij expertise/good
practices van meerdere scholen gedeeld kan
worden

bovenstaande

Studiedagen/dagdelen zijn mogelijk op dinsdag en woensdag.

werpen die betrekking hebben op W&T-

In overleg zijn er op maandag en vrijdag
mogelijkheden.

onderwijs aan bod komen. Denk aan: visie

Avonden ook mogelijk, altijd in overleg.

ontwikkeling; integreren van W&T in je on-

Voor een lunch/diner moment kan (tegen
vergoeding) gezorgd worden.

Hierbij kunnen er verschillende onder-

derwijs; het borgen van W&T binnen de

Op dinsdag en woensdag, andere dagen in overleg



doel: het inspireren van leerkrachten, het
komen tot een visie en het daadwerkelijk

In OntdekRijk worden kinderen ondergedompeld
in Wetenschap en Techniek.

Ontwerp- en Ontwikkelmomenten waarbij lessen/
ideeën uitgewerkt kunnen worden en waarmee
men meteen aan de slag kan in de groep
Mogelijkheden:


Middag



Avond

Dagen in overleg
Interesse?

school; leerlijn W&T; leerkrachtgedrag mbt

Ontdekrijk@xpectprimair.nl

W&T; andere onderwerpen die een relatie

tel: 06-30366526 (Annelies van Helvoort)

met W&T hebben.

https://www.facebook.com/OntdekRijk

