
 

 

Blog 15 

Afgelopen week startten de eerste activiteiten in de Werkplaats. 

Omdat we graag willen dat alle kinderen en collega’s kennis maken 

met deze inspirerende ruimte en de mogelijkheden die hier zijn, 

kiezen we er in de eerste periode voor om te werken met een 

aanbod per halve stamgroep. De aftrap was voor de bovenbouwkinderen: zij kregen 

uitleg over houtverbindingen en konden vervolgens in tweetallen aan de slag met het 

maken van een raamwerk voor een huisje.  

 

Samenwerking Mondial College - Technasium 

Met de ontwikkeling van het Wereldplein en de Werkplaats krijgt techniek extra 

mogelijkheden. Er zijn echter ook mooie voorbeelden van projecten die al op De 

Lanteerne plaatsvinden. Zo is er bijvoorbeeld de samenwerking met het Mondial college, 

specifiek het Technasium. De afgelopen weken hebben 5 VWO-leerlingen van het 

Technasium hier workshops over het thema energie 

gegeven aan leerlingen uit de bovenbouw.  

Door beide partijen is er veel geleerd. De 

bovenbouwleerlingen kregen van deze jonge experts 

informatie en mochten interessante onderzoekjes of 

spannende proefjes doen. Maar ook voor de leerlingen 

van het voortgezet onderwijs die hun kennis moesten 

vertalen naar basisschoolniveau en een afwisselende 

workshop in elkaar moesten zetten, was het een 

leerzame ervaring. Je staat als 5-VWO’er immers niet 

dagelijks voor een groepje basisschoolkinderen.  

De inhoud van de workshops was heel divers, in 

iedere stamgroep kwam een ander onderwerp van 

energie aan de orde. Zo hebben de Zebra’s van alles 

ontdekt over hefboomeffecten en hijskranen. Het 

Bergkristal heeft stroomkringen gemaakt met een 

‘vandegraafgenerator’. Kinderen uit de Bijenkorf 

leerden over endotherme en exotherme reacties. 

Huub was hier ook bij: “Ik vond het echt vet, er 

waren allemaal proefjes. Bij één experimentje kwam 

het vuur op je hand heel hoog. Het is gewoon 

zeepsop en daar zit een stofje in dat vlam kan vatten. Je moest eerst je handen nat 

maken, maar daarna voelde je er niets van”. 

  



 

 

 

Lessen programmeren & robotica 

Sinds enkele weken verzorgt Eduard Ogg in De Werkplaats lessen 

waarin programmeren en robotica centraal staan. Uit iedere 

bovenbouwgroep zijn er enkele kinderen die zich hier voor op 

konden geven.  

Deze enthousiaste groep leert over het programmeren van de 

Micro:bit. De eerste uitdaging is om je naam te laten 

weergeven met de led’s op de Micro:bit, vervolgens gaan de 

kinderen met behulp van een breadbord (een 

experimenteerbord) aan de slag met vervolgstappen. Ook kan 

er volop geëxperimenteerd worden met Ozobots  

(een kleine leerrobot die zelfgemaakte routes kan volgen).  

 

 

(groot)ouderhulp gezocht voor in de Werkplaats 

De Werkplaats biedt veel mogelijkheden op het gebied van techniek. Deze inspirerende 

omgeving is een eerste voorwaarde voor kinderen om tot leren te komen, daarnaast is 

de vakkennis en het enthousiasme van experts heel belangrijk. Daarom zijn wij nog op 

zoek naar (groot)ouders, experts op technisch gebied, die het leuk vinden om voor een 

periode op structurele basis bij te dragen aan ons onderwijs in de Werkplaats. Ons 

technisch onderwijs in de werkplaats richt zich bijvoorbeeld op vaardigheden als 

timmeren, werken met houtverbindingen of solderen. Bij interesse kunt u een mailtje 

sturen aan directie@delanteerne.nl. Bedankt!  

*De Werkplaats en techniekactiviteiten zijn er natuurlijk voor alle kinderen van onze 

school. Toevallig komen er in dit blog echter verschillende voorbeelden van techniek in 

de bovenbouw aan de orde. 

De Micro:bit is een soort kleine 

computer, speciaal ontwikkeld voor 

kinderen om te leren programmeren en 

de mogelijkheden van elektronica te 

ontdekken. Hiermee kan je bijvoorbeeld 

een robot bouwen, een muziekinstrument 

maken of een alarm ontwerpen. 
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