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Een dubbelnummer
“Wegens omstandigheden gesloten;”
dit was met de TechNa ook aan de orde.
Vanwege de verhuizing van het Paviljoen
naar de nieuwe werkplaats in het hoofdgebouw verschijnt er een dubbelnummer
van de TechNa; wij hebben wat in te halen.
U leest over het project van Periode 2 met
de excursie, daarnaast een verslag over de
First Lego League; dat was in december.
Én u leest over het Project van Periode 3,
omdat het 2e semester (de 2e helft van het
schooljaar) al, eind januari, is begonnen.
Dit keer publiceren wij meer van leerlingen.
Dat zien wij eigenlijk heel graag. En wij
nemen aan: U ook.
Ondertussen is de Open Dag al geweest.
De interesse voor het Technasium was dit
jaar nóg groter; het zal vast en zeker met
de nieuwe werkplaats te maken hebben.
En wij ? Wij zijn er, uiteraard, trots op !
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Een bord gezien, tijdens de excursie, bij de Hollandse Delta
in de Dokhaven van Rotterdam.

De officiële opening van de nieuwe werkplaats van
het Technasium op 27 februari 2014
Het compleet nieuwe onderkomen van het Technasium is op de begane grond in het
hoofdgebouw van het Dalton Lyceum Barendrecht. Nu het feestelijke tintje nog ...
Sinds afgelopen zomervakantie is er hard
gewerkt om deze ruimte mogelijk te maken.
Op zo’n mooie ruimte ben je al snel trots én
dat moet gevierd; daarom moest het
officieel worden geopend. Dat houdt o.a. in,
dat iemand een toespraak houdt, een
symbolische handeling verricht én dat het
eindigt met een hapje en een drankje.

Dhr. Timmers leidt met een toespraak de opening in.

En dát is op deze donderdagmiddag aan het
eind van de maand februari gedaan.
Het Technasium heeft nu een opvallende
plek in het onderwijs van het Dalton
Lyceum Barendrecht. Eenieder die het
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begane grond, direct deze nieuwe ruimte.
De ambitie van een paar jaar geleden, opgestart door een aantal gedreven pioniers,
heeft nu werkelijk gestalte gekregen in een
nieuwe, mooi vormgegeven, werkplaats.
Om 16.15 uur opende dhr. Timmers,
directeur van de school, de bijeenkomst
door alle genodigden welkom te heten.

Een deel van het aandachtige publiek volgt een diapresentatie.

Hij vond het bijzonder fijn, dat er niet alleen
volwassenen maar ook jongeren waren
gekomen. Hij
Hij sprak
sprak o.a.
o.a. over
over de
de ingrijpende
ingrijpende
gekomen.

verbouwing van deze nieuwe ruimte én uiteraard over het belang van het Technasium in het
onderwijs, wat een logisch raakvlak heeft met het hoger of universitair vervolgonderwijs.
Dhr. Timmers gaf hierna de microfoon over aan een drietal meiden, die op een speelse manier
onderdeel waren van de openingsceremonie. Zij vertelden, dat zij van “de opdrachtgever,”
teamleider van de bovenbouw VWO én direct leidinggevende van het Technasium, dhr. Nienkemper, de opdracht hadden gekregen de opening feestelijk te verzorgen met een
diapresentatie. Hiervoor werd de ruimte even verduisterd.
Zij illustreerden de diverse functies én mogelijkheden in
deze werkplaats. Tot slot stonden zij stil bij de veiligheidseisen; zo moet er, onder bepaalde omstandigheden, een
veiligheidsbril op. Het bleek “een bruggetje,” van gevaarlijk
vuur(werk) tot (helium) ballonnen, naar een speciale gast.
Hij moest met een grote schaar een lint doorknippen én dat lukte met de hulp van een leerling.
Het bleek de wethouder van Onderwijs van de gemeente Barendrecht te zijn: dhr. Gebben.

Dhr. Gebben vond het héél goed, dat meisjes presenteerden.
Hij zei, dat technische beroepen er juist ook voor meisjes
zijn. Hij stelde terecht aan de orde, dat in het belang van de
gemeenschap de gemeente Barendrecht daarbij haar
verantwoordelijkheid neemt voor het onderwijs. Zij was, om
maar iets te noemen, al opdrachtgever geweest voor ons
Technasium; een opdracht voor het viaduct aan de Vrijenburgweg mét een expositie
in het stadhuis én voor
een bijenhotel in het bijzondere park naast het NS-station.
Tot slot was er een bedankje aan dhr. D. Vos, architect en
dhr. M. Zuidwijk van ZV Inrichten BV. Én was er een attentie
voor de heren Lansink en Frijhoff van het Centraal Bureau.
De officiële opening zat er met een warm applaus op.
Tijd … voor een hapje en drankje in een mooie werkplaats.
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Excursie in de Waterbus van Rotterdam

Opdrachtgever: SPLASHTOURS
Op dinsdag 28 februari gingen de leerlingen van de 2e klas Technasium op excursie
naar weer een nieuwe opdrachtgever. Er gingen geruchten, dat het naar Dordrecht zou
zijn, maar ook dat ze natte voeten zouden krijgen. Het was duidelijk, dat er iemand
“gelekt” had. Dat was tegen het principe, dat een excursie geheim blijft.
Terwijl iedereen klaar stond om na de pauze in de bus te stappen, bleek er geen bus klaar te
staan. Terwijl iemand druk ging bellen, ging een ander toch maar iets over de excursie uitleggen.
Nu wist iedereen de bestemming. En geruchten ? Die waren er niet meer. Op naar het 3e project.
Gaan we met een kleine of met een grote Splash in het water ?
Deze vraag werd aan de leerlingen van de 2de klas Technasium gesteld, voordat de kanariegele
bus van Splashtours, op de kop van Katendrecht, de Nieuwe Maas in reed.

Naast de Euromast, bij restaurant de Zwarte Zwaan, de Pannenkoekenboot en de Berenboot
zijn we ingestapt om een rondrit te maken. Dit was natuurlijk een verrassend onderdeel van
de nieuwste opdracht voor de technasiumklas van het 2e leerjaar. Werden we nog zeeziek ?
De opdracht is: maak een korte veiligheidsfilm die vertoond wordt op het moment, dat de bus
intern verbouwd wordt tot boot. De passagiers moeten op een aantal zaken worden gewezen.
Dit gebeurt op de kop van Katendrecht, net naast, het mooie schip, de SS Rotterdam.

En dan de helling af het water in. De passagiers moeten dan op de hoogte zijn van de
veiligheidsinstructies. Deze zullen worden vertoond op twee beeldschermen aan boord van de
bus en de film of animatie, die wij erover gaan maken, mag maximaal 1 minuut duren.
Een fijne klus voor onze Technasium leerlingen, aan de slag dan maar, “… schip Ahoy !”
Na afloop van de rondrit zijn we aan boord geweest van de Zwarte Zwaan alvorens weer terug
te gaan naar school, een leuke start van het project voor de 3e periode.
Het zal nu niet lang meer duren of we zullen de resultaten gaan zien.
Zou er werkelijk een veiligheidsfilm door een groep van onze school vertoond gaan worden ?
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Impressie van de excursie naar de A15
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Smart Highway of de slimme snelweg
Excursie naar de A15 met Croon
- project van periode 2 –

Elektrotechnisch bedrijf Croon was de opdrachtgever voor dit project. Wij werden op
heel goede wijze opsleeptouw genomen. Wij kregen uitleg door diverse deskundigen
over wat er allemaal bij komt kijken om een snelweg aan te leggen én welke actuele
technologische “snufjes” gebruikt worden voor goed én veilig verkeer.
Dylan Jongenelis uit T1C doet verslag.
We zijn met onze klas maandag op excursie geweest naar A15.
Eerst zijn we met de bus naar een groot gebouw gegaan, waar we
twee presentaties kregen. Eentje van een man van het bedrijf Croon,
en eentje van een man van het bedrijf A-Lanes A15, een organisatie
die de zaken op zich neemt als het over de A15 gaat. Bij de presentatie van Croon kregen we te
horen wie Croon eigenlijk was. Het is een bedrijf, dat eigenlijk alles maakt waar een stekker in
zit. Maar bij onze excursie hadden we het over de A15, dus verkleinden we het onderwerp naar
wat Croon deed voor de A15. Het bleek dat de borden, zoals de matrixborden, en alle andere
borden die op de weg staan van Croon kwamen. Ook de lantarenpalen.
A-Lanes A15 is een organisatie van verschillende grote
bedrijven voor een betere doorstroming van de A15.
Zij bouwen nieuwe en verschillende dingen op de A15
en zorgen dat het wegdek goed blijft. Ze zorgen voor het asfalt, verkeerslichten, vangrails, enz.
Ze bouwen nu de grootste hefbrug van Europa; de nieuwe Botlekbrug, die in 2016 klaar is.
Toen we daar klaar waren, kregen we nog wat te drinken en toen gingen we verder. We gingen
toen naar de A15 zelf. Daar hebben we het gehad over de draden die onder het wegdek door
lopen om voor elektriciteit te zorgen voor de lantarenpalen en de matrixborden. En dat er blauwe
lampjes op de lantarenpalen zaten. Die waren voor een project om de lantarenpalen een leukere
uitstraling te geven. Daar hebben we het ook gehad over de vlakken die je soms op de snelweg
ziet. Die zijn bedoeld om te kunnen zien hoeveel voertuigen en te onderzoeken welke voertuigen
er veel over de weg rijden.
Daarna zijn we naar een magazijn gegaan. Daar hebben we de lantarenpalen gezien, met de
blauwe lampjes erop. We hebben ook de kabels gezien, die bestonden uit glasvezel, omdat dat
het goedkoopste middel is. Ook liet het stroom sneller door als bij koper en het stroomde
automatisch door, dus dat was dan ook gelijk handiger. We hebben daar ook de kasten gezien
waar het apparatuur in zit met de accu´s. Daar zaten ook de schakelaars in om de stroom uit te
zetten. Vanaf die kast bestuurde je eigenlijk alle apparatuur, dat voor die weg nodig is. Wat ons
opviel, was dat de borden die aangeven of een weg gesloten was, en om aan te geven hoe snel
je op die weg mocht rijden, ook best wel groot zijn. De borden telden de kilometers van 0 t/m
130. In het magazijn hadden ze echt alles wat ze maar nodig hebben voor een weg.
We zijn dus veel te weten gekomen over de A15. Onze opdracht is duidelijk: Bouw een Smart
Highway. We moeten dus een slimme snelweg gaan bouwen met ze weinig mogelijk emissie of
uitstoot, wat weer goed voor het milieu is.
We zijn in het magazijn veel te weten gekomen over de materialen. Bij de presentaties van
Croon en A-Lanes A15 over wat zij eigenlijk doen voor de A15 en hoe dat allemaal in zijn werk
gaat. Met die informatie moeten wij dus een Smart Highway van de toekomst maken. Meneer
Van Akkeren die ons een rondleiding gaf, heeft daar ons al veel over verteld. Bijvoorbeeld wat er
wordt gebruikt om glasvezel te beschermen. Hij vertelde ons ook verschillende redenen waarom
zulk soort dingen werden gedaan. En waarom de verkeersborden blauw zijn. En waarom zitten er
meer dan 10 kabels in een kabeltje, dat onder het wegdek doorloopt ?
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De Open Dag van 29 januari 2014
Er was behoorlijk wat belangstelling voor het Technasium tijdens de Open Dag.
Hoe wij dát weer wisten ? Er was hiervoor een objectieve feit aan te wijzen.
Aan het einde van de middag, tegen de avonduren, was de “speciale uitgave” van
de TechNa met specifieke voorlichting over het Technasium ”uitverkocht.”
Hieruit konden wij opmaken, dat de interesse voor het Technasium vrij groot was.

Af en toe kon, tussen “de golven van drukte,” een docent, die voorlichting gaf over het Technasium, een foto maken …

Enkele leerlingen van het technasium stonden klaar voor uitleg over het Technasium of over drie activiteiten …

Daniél Randazzo uit T1C was één van de leerlingen, die een bijdrage wilde
leveren aan onze Open Dag als enthousiaste leerling van het Technasium.
Hij schrijft hierover het volgende:
op de open dag hebben nog wat jongens en meisjes van het technasium kinderen
informatie gegeven over het technasium, zodat als het ze leuk vinden, ze ook
volgend jaar op het technasium komen.
Ook hebben we wat proefjes laten zien met zonnebrand, welke factor het best is,
bijvoorbeeld. Een ander proefje ging over bewegen met lucht, zoals met een
hovercraft. We probeerden het uit met een ballonnetje en een cd.
We waren ingedeeld in groepen, die om het half uur bij een ander proeftestje
moesten helpen. Er waren er drie.
Er stond een diapresentatie over het vak O&O op het smartboard klaar, die door
iedereen bekeken kon worden.
Ook zijn de robots van de eerste periode van de first lego league gepresenteerd.
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Verslag van de First Lego League in december 2013

Het 1e project van het schooljaar had een vervolg in Periode 2. De jaarlijks regionale
competitie van geselecteerde scholen was op vrijdag de dertiende. Onze school is
tweemaal in de prijzen gevallen; een eervolle vermelding voor de 2e klas én van de
brugklas is een groep op de 3e plaats geëindigd. Een leerling van de brugklas informeert.
We zijn met zijn allen naar het Zadkine in Rotterdam gereden. Daar speelde alles van de FLLR
(First Lego League Rijnmond) zich af. Toen we daar aankwamen
stonden we in een grote ‘hal’ met een paar roltrappen.
We gingen eerst naar een kamer waar we al onze spullen neer
konden leggen en even iets konden drinken. Als eerste opdracht
moesten de kinderen van de presentatie de presentatie houden.
Daarna gingen we de roltrap op naar de zaal waar je met de
robots de missies moest doen. We hadden eerst een kwartier
oefentijd op een tafel naast de echte ‘wedstrijden’. Als je aan de
beurt was werd je omgeroepen met de naam van je groep.
De eerste keer ging het best goed, we stonden zelfs vierde. Toen hadden we weer oefentijd en
hebben we alles nog beter geprogrammeerd. Toen waren we voor de tweede keer aan de beurt
dat ging wel wat minder maar we stonden nog steeds zesde.
In een aparte ruimte werden ons vragen gesteld over de robot, waarom we voor dit ontwerp
hadden gekozen en waarom we bepaalde keuzes hadden gemaakt.
Daarna moesten we naar een andere kamer, waar twee mannen gingen kijken hoe ons teamwork was. Daar kregen we een opdracht: als we met onze groep in
de woestijn gedropt zouden worden dan mochten we samen met
de hele groep één ding meenemen, bijvoorbeeld water eten enz.
We mochten ook allemaal apart iets meenemen, en ook mochten
we één ding voor de hele groep zelf verzinnen wat we mee zouden
nemen. Hierna hadden we weer oefentijd en hebben we nog kunnen programmeren, dat de robot nog een opdracht deed. Toen we
weer aan de beurt waren, ging het best goed en stonden we weer
vijfde. De beste acht zouden doorgaan naar de ‘battles’. Er waren
steeds twee wedstrijdtafels aan elkaar, en wie dan van die twee tafels de meeste punten had
mocht weer door, wij kwamen tot de tweede battles (de kwartfinale) en uiteindelijk stonden we
op een gedeelde derde plaats.
Bij de prijs uitreiking kon je een beker winnen voor de beste
presentatie, het beste teamwork, sportiviteit, het beste robotontwerp en natuurlijk voor de meeste
punten bij de missies van de robot.
Wij wonnen de prijs voor het beste ontwerp
van de robot, toen we werden omgeroepen
voor het beste robot-ontwerp dachten we
eerst dat we het niet goed hadden gehoord.
Toen mochten we op het podium met allemaal een medaille, de robot en een beker.
We hebben allemaal een hele leuke en een
spannende dag gehad. Volgend jaar weer !!
Niels Swinkels
T1C
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Opdrachtgever Hollandse Delta ontvangt leerlingen
van de 1e klassen
Excursie naar de Dokhaven in Rotterdam

door Frank de Rover uit T1C

Woensdag 29 januari vertrokken we, in het begin van de middag, met de klassen T1B
en T1C en de docenten O&O met de bus naar het Waterschap Hollandse Delta, RWZI,
in de Dokhaven voor een excursie over waterzuiveringsinstallaties voor ons project.
Binnen kregen we eerst een filmpje te zien over hoe het water gezuiverd wordt.
De uitleg in de film was heel interessant.
De RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie)
Dokhaven is de enige ondergrondse
waterzuiveringsinstallatie van Nederland
en het terrein is zo’n 5 hectare groot.
De installatie is in 1987 in gebruik
genomen. Hier wordt het afvalwater uit
de regio gezuiverd. Eerst in 4 fasen:
1. Het afvalwater uit het riool komt via
gemalen bij de Dokhaven aan. Door een
supergroot ronddraaiend rooster wordt
het grove vuil uit het water verwijderd (denk aan wc papier, plastic etc). Dit grove vuil wordt
geperst en gaat naar een verbrandingsoven om vernietigd te worden. Dat wordt ook weer
gezuiverd, maar dat is een ander proces.
2. Na het verwijderen van het grove vuil wordt er lucht toegevoegd aan het verder stromende
afvalwater. Zand en grint bezinken nu (het zakt naar de bodem). Het bezinksel wordt nu
afgevoerd en verder gezuiverd en nu is het water al van het grove vuil gezuiverd.
3. Nu komt er een natuurlijk zuiveringsproces op gang. Er worden bacteriën aan het water
toegevoegd en deze bacteriën zorgen voor verdere verwijdering van het vuil. Zo gebeurt het
ook in de natuur.
Ook wordt er daarna lucht toegevoegd aan het proces. De bacteriën zijn in het water gemengd
en door het toevoegen van lucht worden ze actiever en storten ze zich op de verontreinigde
delen in het water.
4. Nadat de bacteriën zich hebben volgegeten, zakt de vervuiling en de volgegeten bacteriën in
een bezinkbak op de boden. Het bezinksel in de bak wordt door balken van de bodem
losgemaakt en het wordt geschoven in een slibbak.
Het grootste deel van het slib gaat niet uit het hele systeem weg, in het slib zitten de bacteriën
die nodig zijn bij de zuivering. Zo leven, eten en planten zij zich voort in en tijdens het proces.
Nu zijn de 1e vier fasen voorbij en is het water
al heel zuiver, maar nog niet zuiver genoeg.
In de 5e en 6e fase worden de laatste 2 fasen
herhaald. Er worden weer bacteriën toegevoegd
aan het water en hier wordt veel zuurstof aan
toegevoegd door een groot apparaat:
de puntbeluchter.

In de
nabezinktanks
wordt het slib
van het
afvalwater
gescheiden

Nadat het bezinksel in een andere bezinktank
gekomen is en naar de slibbak is geveegd, zorgt
het ervoor dat het water wat nu over is, heel
schoon is.
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Tijdens het hele proces ontstaat er ook vuil en dat vuil is grof vuil, zand en slib en dat wordt
afgevoerd voor verdere behandeling of direct schoongemaakt. Het overtollige slib gaat
bijvoorbeeld naar een andere locatie, de Sluisjesdijk en wordt daar verder schoongemaakt.
Ook grof vuil, zand en slib worden allemaal dus weer gereinigd.
Er is nog iets wat tijdens het proces ontstaat en dat is stank. Verontreinigde lucht wat ontstaat
doordat afvalwater stinkt, wordt tijdens het hele proces opgezogen en deze lucht wordt direct
op de Dokhaven gezuiverd en hergebruikt.
Als de lucht heel erg verontreinigd is, dan wordt het in een gaswassysteem gereinigd en gaat
via locatie Sluisjesdijk weer de normale lucht in (de atmosfeer).
Dit proces lieten ze zien in het filmpje, dit duurt bij droog weer ongeveer 13 uur, maar bij
hevige regen maar 3 uur.
Na het zien van de film werden we opgesplitst in groepjes en rondgeleid door iemand die er
werkt en die vertelde alles over de zuiveringsinstallatie. Wat we op het filmpje zagen, liet hij
nu in de praktijk zien. Het was heel leuk om te zien.
Toen hij klaar was met de rondleiding, zijn we teruggegaan naar de kamer waar we het
filmpje gezien hadden. We kregen wat te drinken en een tasje met spullen over de installatie
en toen gingen we met de bus terug naar school waar we rond 15.00 u aankwamen.

De Hollandse Delta heeft zich een uitstekende gastheer betoond. Door eerst in een zaal
een film over het hele proces van rioolwaterzuivering te zien, kreeg de leerling een
goed overzicht. De rondleiding in kleine groepjes van leerlingen was meer dan goed te
noemen. Zo af en toe duizelde het een leerling door de hoeveelheid aan informatie.
Maar bij elke fase, dat nu in het echt werd beleefd, kon naar de film worden verwezen.
We waren al op een plek waar bijna niemand anders komt. Maar ook hierin kwamen we op
plekken, die anders niet toegankelijk zijn. We hebben geleerd over het zuiveren van afvalwater.
Als bijna laatste onderdeel mochten we zelfs in de controlekamer komen, al vond niet iedereen
het op dát moment boeiend; in de bus hoorde ik zo’n leerling er wél over. Uiteindelijk kregen we
wat te drinken én we gingen ook nog eens met een tasje met spulletjes terug naar school.
Dank U wel, Hollandse Delta ! Hierbij een impressie met enkele foto’s, er was veel te beleven.
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De dwarsdoorsnede van deze topografische tekening geeft een goed overzicht van de installatie, dat schuin
afloopt. Probeer er een mens bij te bedenken én je hebt nóg geen idee van de grootte totdat je er bent geweest.

Aansluitende workshop Industrieel Ontwerpen
door studenten van de Hogeschool Rotterdam
De opdrachtgever Hollandse Delta verwacht van onze leerlingen een werkend
model van een waterspeeltoestel. Dit speeltoestel is bedoeld voor kinderen in de
Dokhaven én moet ook iets van het proces van afvalwater zuiveren laten zien.
Studenten van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen (IPO) leggen uit over het
ontwerpproces; van idee tot bruikbare vondst in relatie tot
een Programma van Eisen én de Ontwerpcirkel.
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Informatie-avond Technasium donderdag 13 maart
voor schooljaar 2014- 2015

Op de druk bezochte avond gaf dhr. Schermer, Technator van de Onderbouw (klassen
1 t/m 3), een presentatie over het Technasium én het vak O&O.
Dhr. Timmers, directeur van het Dalton Lyceum Barendrecht, opende en sloot deze
bijeenkomst. Na afloop was er gelegenheid voor het stellen van vragen aan enkele
docenten en een TOA van het Technasium in de nieuwe werkplaats.
Belangstellenden konden er meteen een kijkje nemen.
De meest gestelde vraag ging, bijvoorbeeld, over de samenstelling van klas.
Zaten Havo- en Vwoleerlingen bij elkaar ? Bleef dat in alle komende leerjaren zo ?
(In het eerste leerjaar zitten ze bij alle vakken bij elkaar. Daarna alleen bij het vak O&O.)
Op een goede tweede plaats stond de vraag over het aantal lesuren en aantal vakken.
(Leerlingen krijgen twee lesuren extra per week in vergelijking met een standaard klas.
Het betreft een deel van de vier lesuren O&O per week. De andere twee uren komen uit het
inleveren van een half uur Muziek en Drama én van een lesuur Tekenen (die drie lesuren had).
De school hanteert een wat strengere lat voor het Technasium. Is de Cito-score van 538 genoeg
voor Havo; voor ons Technasium is 540 de norm. Aan de andere kant wachten we nu ook meer
informatie af van de basisschool. Én er bestaan natuurlijk leerlingen met 539, die héél graag
naar het Technasium willen … Dan wordt het voor zo’n leerling wel een heel spannende tijd.
Natuurlijk wensen wij elke scholier succes én ook nét dat beetje geluk, dat soms nodig is !

Zie voor algemene informatie over het Technasium >>> www.technasium.nl
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