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Wat?
“Handen uit de mouwen” is een proeftuin voor het basisonderwijs in het thema
“Techniek en technologie”.
De vier basispijlers waarrond deze proeftuin wordt uitgebouwd zijn:
§
§
§
§

Technotheek verder uitbouwen: activiteiten en materialen;
implementatie van het uitgewerkte materiaal;
doorstroming / oriëntering en continuüm van zorg;
samenwerking tussen scholen en bedrijven.

En het hoofddoel is … dat iedereen weldra - in de 14 deelnemende scholen
(netoverschrijdend) - de “handen uit de mouwen steekt” en heel veel plezier
gaat beleven aan technologische activiteiten in de klas!

Hoe?
§ Technodozen uitwerken met daarin materiaal om experimenten uit te voeren en een map met daarin een doefiche, een docufiche, werkbladen, een
leerkrachtenfiche en eventueel een antwoordenblad.
§ Experimenteerkoffers voor de kleuterschool met doefiches voor de kleuters.
Een technoverantwoordelijke in elke school.
§ Een website met verzameling van alle techno-info, lessen en tips voor de uitbouw van je eigen technotheek op school.
§ Werkvergaderingen, workshops, studiedagen organiseren om leerkrachten
zoveel mogelijk praktische tips te geven om in hun klas met technologie aan
de slag te gaan.
§ Sterk uitgebouwde netwerking met veel overleg- en uitwisselingsmomenten.
§ Schooloverstijgende projecten met samenwerking van leerlingen en leerkrachten, ook uit het buitengewoon onderwijs.
§ Enthousiaste leerlingen die hun talent voor techniek ontdekken.
§ Enthousiaste leerlingen, met leerproblemen, die hun talent voor techniek ontdekken, succeservaringen opdoen en zo hun zelfwaardegevoel zien stijgen.

Wat leren we hiervan?
§ Dat techniek weer een “extra” is voor veel leerkrachten en ze hier zo goed
mogelijk in ondersteund moeten worden.
§ Door goede netwerking kun je op gestructureerde manier mensen bij elkaar
brengen voor rijke uitwisselingsmomenten, doorgeven van materiaal, ideeën…



Technologie
§ Door materiaal en doefiches aan te bieden verlaag je de drempel voor leerkrachten om technologie te implementeren binnen hun onderwijs.
§ Dat we via ‘techniek’ andere talenten bij leerlingen ontdekken en dat ook
de ‘zorg’-leerlingen succeservaringen opdoen.

Wie?
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