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Jaargang 1

In dit nummer 1

Wat is de TECHNA ?
De TECHNA is een regelmatig verschijnende
publicatie over het Technasium.
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Het is een digitale nieuwsbrief, bedoeld
voor leerlingen, ouders én alle collega’s
van onze school. Én … dit is het eerste
nummer ... Het is te vinden op de website
van Dalton Lyceum Barendrecht op de
huispagina onder de knop Technasium.
Er komen verrichtingen van leerlingen van
het Technasium in te staan. Hierbij gaan
we uit van de eigen inbreng van leerlingen
in woord en beeld.
Er zal, wanneer van toepassing, ook andere
relevante én wellicht wat irrelevante
informatie in worden opgenomen.
De redactie bestaat uit docenten van het
Technasium.

Dhr. Lievaart, gemeentelijk stedenbouwkundige,
vertelt over de opdracht én natuurlijk over zijn beroep.

Technasium van start; dhr. Lievaart informeert …
Op 31 januari 2012 hebben leerlingen van
het Technasium, in aanwezigheid van
mevrouw Mulder van de stichting
Technasium, informatie gekregen van de
heer Lievaart, stedenbouwkundige van de
gemeente Barendrecht, over een
bouwkundige opdracht.
Er is uitleg gegeven over de opdracht.
Er was volop gelegenheid om vragen aan deze
deskundige te stellen.
Namens de Dienst Stadsontwikkeling van de
gemeente Barendrecht was op een later moment
de heer Verhoeven aanwezig.
De gemeente Barendrecht is hiermee opdrachtgever en verwacht een bouwkundig ontwerp van
onze leerlingen.
Het is daarbij het eerste Technasiumproject van
het Dalton Lyceum Barendrecht wat het voor
ons als school extra bijzonder maakt.
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Dhr. Verhoeven, namens de Dienst Stadsontwikkeling.

“Bedenk liefst ook een andere naam
voor het park”
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In zeven weken, van vier lesuren per week, gaan
de leerlingen werken aan hun ontwerp, in de
vorm van een maquette of 3D-animatie.
Het wordt uiteindelijk gepresenteerd aan de
opdrachtgever, stedenbouwkundige en docenten.
Het gaat om het ontwerpen van “een nieuwe
verbinding voor voetgangers.”
In het noorden van Barendrecht ligt het
Zuiderlijk Randpark; in de naam zit een deel van
het probleem besloten, omdat het juist een
noordelijk deel van Barendrecht betreft. De
naam suggereert namelijk, dat het bij het zuiden
van Rotterdam hoort.
Boven de A-15 (dat aldus door de gemeente
Barendrecht loopt) ligt dit mooie park, dat slecht
te bereiken is voor inwoners uit Barendrecht.

Al was het wat lang; de leerlingen luisteren aandachtig.

De leerlingen van het Technasium hebben als
opdracht om de huidige overgang, het viaduct
van de Vrijenburgweg (viaduct A-15), zó vorm
te geven, dat het aantrekkelijker en veiliger
wordt voor de inwoners van Barendrecht om
het te gebruiken én daarbij te genieten van dit
deel van het park, dat bij Barendrecht hoort.

“Het project waar het Technasium van het Dalton Lyceum mee
begint, heet: een nieuwe verbinding voor voetgangers,” sprak
dhr. Schermer desgevraagd, “hiermee staat het beroep van
stedenbouwkundige centraal.” Dhr. Schermer is, behalve docent
Techniek, technator (in de vertaling: co-ör-di-na-tor) van het
Technasium op onze school.

Over de inrichting van het Technasium
In het paviljoen van de brugklas is een
ruimte voor de komende jaren ingericht

In het centrale deel van de ruimte is de Pitstop,
waar docenten hun werkplek hebben; je kunt het

voor het Technasium.
Deze ruimte moet aan specifieke functies
voldoen, die door de Stichting Technasium
zijn gesteld.

ook als een soort van balie zien.

Voor elke functie is er een aparte naam bedacht.

Tussen het Atelier en de Pitstop is een ruimte
gereserveerd voor de Denktank, waar leerlingen
vrij kunnen brainstormen en daarmee hun
gedachten kunnen laten gaan.

Direct bij de entree is de computerruimte, dat
Atelier wordt genoemd.

Naast en achter de Pitstop zijn twee lokalen
beschikbaar. Één lokaal, dat de Machinekamer
wordt genoemd; dit is een werkplaats met
gereedschappen.
Het andere lokaal kan gebruikt worden als Lab,
maar ook voor overige werkzaamheden, omdat
het de indeling heeft als “gewoon” leslokaal met
de gebruikelijke tafels en stoelen.
Verder is er een Studio ingericht voor audiovisueel werk.
En uiteraard kan een berging niet ontbreken met
de zogenoemde Scrapheap waar afgedankte
apparaten verzameld worden. Zo kan iemand
wellicht een motortje van een oud cassettedeck
gebruiken én het daar vinden.
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Een indruk; al is het hierbij wél te leeg zonder leerlingen …

Atelier in blauw met rechts achter de ingang

Denktank in oker

Pitstop in groen

Machinekamer met werktafels en gereedschappen

Leerlingen en docenten Technasium op werkbezoek
Op dinsdagmiddag 7 februari zijn leerlingen
en docenten op werkbezoek geweest in het
Zuidelijk Randpark.

Via het viaduct van de Vrijenburgweg keerden
we, al fietsend, terug.
Onderweg zijn we verschillende keren

Het was een zonovergoten
middag, maar wellicht lag de
gevoelstemperatuur wel ver
onder het vriespunt van vijf
graden …

gestopt
om de omgeving goed op te
nemen. En één keer zijn we gestopt om
ook wat te kunnen eten en drinken. Én …
wat was het koud … !
We gingen toch maar vlug verder.

Er is onderaan de trambaan in
Barendrecht verzameld, waar

In het project Een nieuwe verbinding voor
voetgangers gaat het om dit viaduct van

drie andere docenten van het
Technasium de dappere
fietsers hebben opgewacht.

de Vrijenburgweg waar, door de
opdrachtgever, van de leerlingen een
nieuw ontwerp wordt verwacht.

De leerlingen moesten foto’s maken van de
omgeving, waar de A-15 als duidelijke barrière
“overbrugd” moest worden. Hierbij hebben we

De excursie, een vast onderdeel bij het begin
van elk project, was iets korter dan de
bedoeling was, maar we hadden bij de

aanwijzingen van de Dhr. Lievaart opgevolgd.

voorbereidende gesprekken, weken geleden,
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geen rekening gehouden met de vriezende
buitentemperatuur van vandaag.
Hoe dan ook; het moest vandaag gebeuren !
We hebben na afloop geen nabespreking ter
plekke gehouden; dat komt nog wel ...
Alle leerlingen hadden het na hun inspanningen
verdiend om iets eerder terug naar school, én
daarmee naar huis, te mogen om dan weer
helemaal op te
kunnen warmen.

Iets van de Siberische
kou kunt U vast door
deze foto’s opmerken.

Een vliegende schotel of een aparte wolk …?
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Zie voor algemene informatie over het Technasium >>>

www.technasium.nl

