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Jaargang 1

In dit nummer 3

Van de redactie
Nog los van de drukte, eind april, rondom
het derde rapport van alle leerjaren; waaronder het inleveren van cijfers, rapportvergaderingen en de voorbereiding op de
ouderavond, is er bewust voor gekozen om
het verslag van de eindpresentatie van het
eerste project Technasium op een later
tijdstip in deze periodiek te publiceren.
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Deze eindpresentatie was een groot succes
met tóch nóg een gevoelig minpunt; het
allerlaatste loodje bleek te veel gevraagd.
Aangezien een tweede groep, dit keer een
complete klas, met hetzelfde project aan
de slag is gegaan, wilden wij directe kant
en klare voorbeelden uit de weg gaan.
Leerlingen van de uitverkoren klas B1D
moesten onbevangen beginnen.
Aangezien zij nu al een paar weken bezig
zijn, is het nu de gelegenheid bij uitstek
om naast hun start, de eindpresentatie van
de allereerste Technasiumgroep onder de
aandacht te brengen.

Eindpresentatie van een voetgangersverbinding
over de A15
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Eindpresentatie van een voetgangersverbinding
over de A15
Op 12 april 2012 hebben leerlingen van het
Technasium hun ontwerpen gepresenteerd.
Uiteraard waren als opdrachtgevers de
heren Verhoeven en Lievaart van de
Gemeente Barendrecht gekomen om het
werk te beoordelen.
Ondanks een heel drukke agenda nam de
wethouder van Onderwijs, dhr. Gebben, de
moeite om te komen, al was later.
Het grote tekenlokaal was bijna te klein met
belangstellende ouders, broers en zussen.
Er was een draaiboek gemaakt van groepspresentaties, waarbij de leerlingen eerst in
verkorte vorm hun vooronderzoek middels een
diapresentatie toelichtten. De tijd per presentatie
werd scherp in de gaten gehouden.
Na de diapresentatie van een groep werd de
maquette gepresenteerd, waarbij de dhr.
Lievaart vragen stelde én opmerkingen maakte.
Beide heren namens de Dienst Stadsontwikkeling
maakten ook aantekeningen én foto’s.
Aan het einde van de middag zouden de heren
Lievaart en Verhoeven namelijk hun bevindingen
aan elke groep meedelen in aanwezigheid van
de ouders.
Én juist dit allerlaatste onderdeel ging, aan het
eind van de middag, de mist in ...
In het vooronderzoek lieten leerlingen ten
eerste iets van de huidige situatie zien, waarbij
opviel, dat de onveiligheid van het viaduct voor
voetgangers én fietsers van de Vrijenburgweg
door elke groep werd genoemd. Hierna vertelde
de groep over het onderdeel van bestaande
verbindingen, waaruit inspiratie kon worden
gehaald. En daarna hoorden wij over hun eigen
keuzes voor hun ontwerp.
Tot slot werd de gemaakte maquette getoond.
Er was echter één groep, die 3D-animatie op de
computer had gemaakt met het programma
Sketch Up. Helaas kon het niet getoond worden.
Gelukkig konden wij wel kennis nemen van hun
voorbereiding én enkele afbeeldingen zien.
Na de presentaties werd een ieder uitgenodigd
om naar de Technasiumruimte te gaan.
En exact op dat moment was de wethouder
Onderwijs, de heer Gebben, gearriveerd.
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De uitnodiging om naar het Technasiumgedeelte van het Brugklasgebouw te gaan, werd volop aangenomen.

Een aantal leerlingen liet in het Technasiumgedeelte hun gehele vooronderzoek achter de
computer zien.

De ontwerpen van de zes groepen:

De groep van de 3D-animatie kon hun werk
tonen, terwijl andere leerlingen de diverse
ruimtes aan hun ouders lieten zien. Zoals onder
andere de werkplaats, die Machinekamer wordt
genoemd.
Ondertussen hadden de heren Lievaart en
Verhoeven overleg gehad over de presentaties.
Wethouder van Onderwijs, de heer Gebben, liet
zich eerst informeren.

Waar het exact mis is gegaan, weten we niet.
Wél weten we dat een aantal leerlingen naar huis
wilde, maar het niet mocht totdat de heren
Lievaart en Verhoeven, in aanwezigheid van hun
ouders, in de Machinekamer hun reactie per
groep zouden geven.
Was het voor een aantal leerlingen al een te veel
aan “volwassenen-gedoe” geworden ?
Opeens merkten wij, dat sommige leerlingen en
ouders vertrokken. Het was natuurlijk al een
lange dag geweest, maar dit hadden wij niet
verwacht … Ook een ander aantal ouders had het
niet verwacht; wij namen maar afscheid.
Uiteindelijk bleven wij met de heren van de
Gemeente Barendrecht achter voor de
nabespreking.
Er is toen, op verzoek van dhr. Lievaart meteen
afgesproken, dat hij met de dhr. Verhoeven op
26 april terug zou komen om hun bevindingen
aan de groepen alsnog over te brengen.
Zij waren, net als de dhr. Gebben, positief
verrast over de vele goede ideeën, daarbij had
dhr. Lievaart vanuit zijn beroep ook nog graag
enkele bruikbare tips willen geven.
Een reportage ervan vindt U op pagina 8.
Vervolg op pagina 4
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Blik Op Barendrecht

Technasium:

De Gemeente Barendrecht heeft aandacht
besteed aan het Technasium vanwege dit eerste
project in Blik Op Barendrecht in de uitgave,
nummer 4, van 19 april j.l.
Klik voor een overzicht van uitgaven op:
http://www.barendrecht.nl/index.php?mediumid
=6&pagid=744
of de specifieke uitgave, nummer 4, van 19 april:
http://www.barendrecht.nl/document.php?m=6&
fileid=21867&f=07a6a45f0a6cd2eaab3d41a50d4
0ebb0&attachment=0&c=26617
Hierbij een citaat uit het artikel Technasium

>

Verbinding tussen theorie en praktijk
In opdracht van de gemeente werkten
‘technasiumleerlingen’ van het Dalton Lyceum
Barendrecht de afgelopen weken oplossingen uit
voor de verbinding tussen het Carnisserpark en
het Zuidelijk Randpark. Donderdag12 april
presenteerden de brugklasleerlingen dit eerste
project aan de gemeente. Wethouder Gebben
(onderwijs) was ook aanwezig en is erg te
spreken over de resultaten: “De samenwerking
tussen de gemeente en de leerlingen van het
Technasium is een win-win-situatie, die heeft
geresulteerd in hele mooie oplossingen.”

Groep 2 en hun digitale ontwerp
Één groep van leerlingen heeft achter de computer hun ontwerp gemaakt terwijl alle andere
groepen een maquette maakten.
Deze groep 2 heeft een 3D-animatie gemaakt met het programma Google SketchUp.
Met enorm veel aandacht en inzet zijn zij aan de slag gegaan. Uiteraard moesten zij de vele
mogelijkheden van het programma Google SketchUp in de vingers zien te krijgen. Hierin zijn niet alle
deelnemers even goed geslaagd, maar degenen die het gedaan hebben, zijn een goede ervaring rijker.
Tot twee keer toe is hun presentatie in duigen gevallen, omdat
de allerlaatste versie ervan niet geïnstalleerd bleek bij de beamer.
Daarom worden zij, met compliment, hierbij in het zonnetje gezet.
Met afbeeldingen van Jeffrey de Haan, schreef Lem Severein:
Wij zijn groep 2 van het technasium project “een nieuwe verbinding voor voetgangers”.
Ons ontwerp is digitaal, we maakten het in SketchUp. Zo kan je mooiere, preciesere beelden maken
zonder dat je zonder materialen komt te zitten. Bovendien kan je alle mogelijke kleuren en vormen in
1 muisklik maken. En ook heb je nog Google Earth. Een uitkomst is dat je modellen kan downloaden.
Zo kan je supersnel van alles importeren. In 2 seconden een prachtige boom maken is heel handig.
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Klas B1D in voorbereiding op het project
van het Technasium
Klas B1D begint aan eenzelfde project,
een ontwerpopdracht voor een voetgangersverbinding over de A-15, met eenzelfde
opdrachtgever: de Gemeente Barendrecht.
In de Techna nummer 1 kunt U uitgebreidere
informatie over deze ontwerpopdracht vinden.
Leerlingen werden geïnformeerd over het
Technasium én over dit project; zij kregen een
opdrachtboekje uitgereikt, voorafgaand aan een
presentatie over Stedenbouwkunde door twee
studenten van de Hogeschool Rotterdam..

Twee studenten van de Hogeschool Rotterdam
informeren klas B1D
Op 17 april vertelden twee studenten Ruimtelijke Ordening en Planologie van de HR&O aan
klas B1D over diverse aspecten, die met Stedenbouwkunde én ontwerpen te maken hebben.
Door middel van een diapresentatie konden wij er meteen voorbeelden van zien.
Barbara Struijk 3e-jaars student én Mart Overbeek 2e-jaars student Ruimtelijke Ordening en Planologie
van de Hogeschool Rotterdam vertelden met bezieling over hun studie én wat er zoal bij dit vak komt
kijken. En dat is nogal wat … Bovendien hadden zij een cadeau voor ons meegenomen; een maquette.
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Barbara Struijk én Mart Overbeek brachten heel goed gestructureerde én boeiende informatie over.
Het is te veel om het hier zelfs maar beknopt weer te geven, zoals het luisteren naar eisen van de
opdrachtgever, over het in kaart brengen van een gebied, het ontwerpen van tekeningen, het maken
van een maquette of een digitaal ontwerp …, er werd namelijk nóg meer verteld.
Op gezette momenten konden leerlingen iets vragen of werden zij voor het bord geroepen.
Voor de leerlingen ging er letterlijk een wereld open en zij moeten net als wij, docenten, heel plezierig
zijn verrast door de uitstekende presentatie.
Wij nemen, als van huis uit kritische docenten, écht ons petje af voor Barbara en Mart ! Dank je wel !

Wat is TOA ?
TOA is de afkorting van Technisch Ondersteunend Assistent. Het Technasium heeft een
TOA in huis. De vraag diende dus te zijn: wat is een TOA ? Én … wie is hier een TOA ?
Mevr. Aalberse – Technisch Ondersteunend Assistente Technasium:
Vanuit mijn achtergrond als Medisch Analiste en TOA Scheikunde werd mijn nieuwsgierigheid voor het
Technasium ongeveer een jaar geleden behoorlijk geprikkeld!
Inmiddels mag ik deel uitmaken van dit fantastische (Technasium) team en krijg er iedere dag meer
lol in!
Een van mijn taken is het magazijnbeheer. Leerlingen komen bij mij voor materialen, mochten deze
spullen niet aanwezig zijn, is het de uitdaging om de leerlingen te prikkelen hoe zij met alternatieve
materialen hetzelfde doel kunnen bereiken. Het vraagt van zowel de leerlingen als van mij creatief
denken. Een van de vele facetten die binnen het Technasium gestimuleerd wordt. Verder kan ik de
leerlingen ondersteunen op het gebied van biologische en scheikundige vraagstukken.
Door de grote variatie van onderwerpen worden zowel de leerlingen als wij, het Technasiumteam,
iedere keer opnieuw uitgedaagd nieuwe inzichten te vormen. Al met al één grote uitdaging!

Klas B1D op werkbezoek naar de A-15
Leerlingen begrijpen de situatie beter
wanneer zij, in dit geval, het gebied ervaren
waar het om gaat.
Van school zijn zij, onder begeleiding van
docenten, naar de trambaan gefietst in
Carnisselande. Daar zijn wij overgestoken naar
de andere kant van de A-15. Om vervolgens via
de Vrijenburgweg terug te keren. Zij hebben als
fietser ervaren wat het is om van de ene naar de
andere kant te gaan, bijvoorbeeld hoe veilig de
oversteek is, de lengte van een viaduct en hoe
steil een helling kan zijn.
Op verschillende momenten is er gestopt om
foto’s van de huidige situatie te maken.
De probleemstelling is: hoe kunnen inwoners
Barendrecht beter betrokken worden bij wat nu
blijkbaar het Zuiderlijk Randpark danwel
Vaanbos wordt genoemd ?
Ook was er sprake van het enorme geluk, dat
het droog bleef én er tussen de buien door van
heerlijk weer genoten kon worden.
Terug op school, én inmiddels binnen, zou op
deze 24ste april een enorme stortbui vallen ...
Vervolg op pagina 7
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Elk project kent aan het begin een excursie.
Meer specifieke informatie hierover treft U
aan in de Techna nummer 2, te vinden op
website van onze school onder knop:
Technasium < > www.daltonbarendrecht.nl
In de Techna nummer 1 treft U meer specifieke
informatie aan over het project.
Ook de leerlingen van klas B1D mogen komend
schooljaar kiezen voor het Technasium, maar zij
zullen het, net als de eerste groep, uiteindelijk
afsluiten met een getuigschrift. Dit is wanneer zij
er eventueel mee doorgaan tot in Havo 5 of Vwo 6.
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<<<<<<<<<<<<<<<<
Belangrijke informatie
voor ouders/verzorgers
van leerlingen uit
klas B1D

Zoals in de eerdere Nieuwsbrief is uitgelegd, komt
het omdat wij nu in een Proefjaar verkeren.
Alle ouders van klas B1D zullen per brief hierover
binnenkort informatie ontvangen.

<<<<<<<<<<<<<<<<
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Dhr. Verhoeven brengt de bevindingen over
Bij de eindpresentatie van 12 april waren de heren Lievaart en Verhoeven niet toegekomen
om hun bevindingen aan de groepen over te brengen, terwijl zij dit die middag goed hadden
voorbereid. Toen is besloten om het voor de meivakantie op 26 april alsnog te doen; die
moeite wilden zij nog zeker nemen. Wij waren er wat blij mee !
Wij hadden een gesloten Daltonuur ingezet. Die ochtend heeft een docent de werkstukken in het
lokaal klaargezet, zodat we dit niet om 12.40 uur moesten doen. De normaal altijd vitale leerlingen
kwamen nogal mat binnen. Kwam het omdat de energie bijna op was, zo vlak voor de meivakantie ?
Behalve wanneer het om henzelf ging, hadden de meesten er tóch moeite mee om te luisteren ...
De heer Lievaart had, helaas, moeten afzeggen, maar dhr. Verhoeven nam het op bijzonder gedegen
wijze over. Hij had bij elke groep, behalve complimenten, óók bruikbare kritische aandachtspunten.
Dhr. Nienkemper, teamleider Vwo 4, 5 en 6, was aanwezig en leidde de nabespreking in.
Dhr. Verhoeven vertelde over de bevindingen van dhr. Lievaart én hemzelf in de volgorde van de
groepen 1 t/m 6. De presentatie van
groep 2 ging wéér niet door; de laatste
versie van SketchUp was er niet, zodat
zij als laatste aan de beurt kwamen,
omdat ondertussen wij tóch hoopten,
dat het nóg goed zou komen … Maar, …
helaas ! Waarom hebben wij eigenlijk
geen installatierechten, nietwaar ?
Namens ons allen: dank aan dhr. Verhoeven voor zijn extra tijd én moeite !
Groep 1

Groep 3

Groep 5

Groep 4

Dhr. Lievaart: “Mijn
complimenten aan
iedereen, maar …”
Groep 6

Groep 2
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Zie voor algemene informatie over het Technasium >>>

www.technasium.nl

