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Aan de meet …
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Voor alle leerlingen is de finish, met nóg
een serieuze toetsweek te gaan, in zicht.
Leerlingen van het Technasium hebben hun
laatste project inmiddels gepresenteerd.
Én wij zien ze graag; leerlingen, die ervoor
gaan om verder te groeien én bloeien in het
Technasium, dat de nodige hindernissen
kent; die horen er juist bij ! Dat maakt het
leerzaam én niemand had beloofd, dat het
altijd even makkelijk zou zijn. Toch ? In elk
geval was het weer een actief jaar met
verschillende projecten, gerealiseerd door
gedreven bedrijven én organisaties, die
educatie belangrijk vinden. Alle lof én dank
aan hen ! Wij zijn er afhankelijk van.
De docenten kijken al naar de toekomst;
de voorbereiding is in volle gang. Volgend
schooljaar start het Technasium in de 4e
klas met een technator voor de Bovenbouw.
Hierover volgend schooljaar meer.
Eerst genieten van … een fijne vakantie !
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Workshop van twee studenten van de Hogeschool Rotterdam
over een technologisch wonder: de Arduino-werkset.

De tweede klas en de Visser Group
Het is de Visser Group en niet “groep.” Het gaat om een internationaal agrarisch
bedrijf in ’s Gravendeel, dat hoge technologie (hightech) ontwikkelt en exporteert voor
een hogere voedselopbrengst. Het is hiermee een belangrijke speler, dat in diverse
landen de voedselzekerheid garandeert van allerlei gewassen; van zaadje tot plant.
We leven met zo’n 7 miljard mensen op deze
aarde. De verwachting is, dat in het jaar
2050 het zo’n 9 miljard mensen zullen zijn.
De vraag naar voedsel zal dus alleen maar
toenemen. Hoe moet dat geproduceerd ?
Al jaren wordt nagedacht hoe er nóg beter
gebruik kan worden gemaakt van land- en
tuinbouwgrond. (Over vlees of vleesvervangers zullen we het nu niet hebben.)

“Vegetables”

Én er wordt nagedacht hoe we de opbrengst
van allerlei gewassen kunnen vergroten, het
“verspillen” van water kunnen tegengaan én
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het verspillen van stukken natuur of regenwoud door betere gewassen, die tegelijk
minder van de voedingsbodem vragen.
Het gebruik van pesticiden komt, om weer
wat te noemen, óók om de hoek kijken.

We zitten klaar voor informatie over de Visser Group

Het voedselvraagstuk is heel belangrijk én
enorm complex.
Het blijkt bijna onmogelijk om diverse
tegengestelde belangen te overbruggen; van
lokale werkgelegenheid, nationale landbouwsubsidies tot internationale belangen van
(tussen)handel én beleggers op de beurs.

Zeer waarschijnlijk zullen de belangrijke doorbraken, voor een betere globale voedselopbrengst,
enkel komen van de knappe koppen uit de wereld van de Biotechnologie.
Aan dit alles levert de Visser Group een, bedrijfsmatig werktuigbouwkundige, bijdrage.
Het vervaardigt machines en complete productielijnen voor grote en kleine tuinbouwkwekerijen
om de productie van voedsel te optimaliseren. En deze ontwikkeling staat natuurlijk niet stil …
Op 10 april 2014 waren we te gast in dit bedrijf.
Het Project waar de tweede klas in Periode 4 aan werkt, heet Food Future. Het uitgangspunt is
om bewust te zijn van de voedelproblematiek, in het jaar 2050, als “we” blijven produceren,
distribueren en consumeren zoals we dat nu, anno 2014, doen.
De leerlingen hebben een kas gemaakt, waarbij waarden, zoals temperatuur, vochtigheid,
automatisch gemeten worden door de Arduino-werkset. Daarnaast proberen de leerlingen
mogelijkheden te bedenken, waarmee de voedselopbrengst kan worden verhoogd.
Tot slot een heel andere vraag: zouden zij in 2050 nog terugdenken aan deze excursie ?
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Excursie van de eerste klassen naar CORPUS
Op donderdagochtend 15 mei zijn de eerste klassen op bezoek geweest bij Corpus;
een museum dat letterlijk inzicht geeft in het menselijk lichaam.
Dit had weer te maken met het laatste project van dit schooljaar: ontwerp een
diabetesspel voor jongeren van 6 t/m 16 jaar voor de Diabetesvereniging Nederland.
De leerlingen van T1B en T1C naar CORPUS in Leiden geweest.
Zij ontwerpen een kennisspel om goed te leren omgaan met Diabetes type 1.
Wat doet dat met je lichaam en wat voor invloed heeft het op je gewone dagelijkse leven ?
Het spel is bedoeld om uitleg te geven aan jongeren, die, pas weten, dat ze Diabetes type 1
hebben als voor ouders én iedereen, die daar meer over wil weten.
Het is daarbij voor onze leerlingen goed om kennis te maken met de werking van de diverse
organen in het lichaam. Wat ze doen? Hoe ze werken? En hoe je er goed voor kunt zorgen.
Je ontdekt van alles over je lichaam tijdens je “reis” in CORPUS.
Deze reis bestaat uit twee delen:
1): Je gaat lopend door het lichaam van een mens en komt langs bij de verschillende organen,
waarbij je uitleg krijgt over de werking ervan. Dit gebeurt door beeld, geluid, 3D-filmpjes en
door je te verplaatsen in dat metershoge lichaam, wat het eigenlijke museum is;
2): Na je reis door het lichaam loop je langs de extra interactieve uitleg over de verschillende
lichamelijke onderdelen.
Het is weer een excursie, die door de leerlingen als erg goed is beoordeeld en we kijken dan ook
uit naar hun verslagen over hun ervaring. En hebben ze daarbij antwoorden gevonden op de
vragen, die zij tevoren hebben bedacht ?

Diabetesspel voor de Diabetesvereniging Nederland
Een vrijwilligster van de Diabetesvereniging Nederland, mevrouw Beerentemfel,
had de supervisie over de voorlichting aan onze leerlingen én gaf de opdracht voor het
ontwerpen van een kennisspel over diabetes type 1 voor jongeren van 6 tot 16 jaar.
Het type van diabetes waar kinderen voornamelijk mee te maken hebben, is die van Type 1.
Mevr. Beerentemfel is, namens de Diabetesvereniging, de opdrachtgeefster en gaf, behalve
voorlichting, ook aan waaraan het spel moet voldoen. Het moet een kennisspel zijn, waarbij het
op een speelse manier om de nodige informatie gaat, die bij een consult wordt gegeven, nadat
diabetes Type 1 is geconstateerd. Een spel spelen is leuk. Een kwartetspel bleek al te bestaan.
Elke groep van onze leerlingen zal hun ontworpen spel aan Mevr. Beerentemfel presenteren.
Wij zijn, als school, zijn blij, dat de Diabetesvereniging Nederland haar medewerking heeft
kunnen verlenen aan dit al bestaande project. Eerder heeft Mevr. Beerentemfel meegewerkt aan
precies zo’n project op het Walburg College in Zwijndrecht. Wij zijn haar bijzonder erkentelijk
voor de tijd én moeite, die zij heeft besteed om onze leerlingen te informeren.
Zonder haar was dit project, namelijk niet, op deze kundige én betrokken manier gelukt.
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Erasmusklas te gast
De Erasmusklas, een groep van scholieren uit groep 7 en 8 van verschillende
openbare basisscholen zijn in Periode 4 bij ons op school te gast in het Technasium.
Zij doen een project van twee lesuren per week op zeven donderdagmiddagen.
De Erasmusklas Barendrecht bestaat uit
leerlingen van vijf verschillende openbare
scholen. Zij komen één keer per week, elke
donderdag, bijeen bij hun Erasmusjuf, Diana
Kraak: “… het gaat om scholieren, die
sommigen (hoog)begaafd noemen, maar ik
noem ze liever scholieren, die wat meer
uitdaging nodig hebben. Zij doen in vier
dagen wat andere scholieren in vijf dagen
doen, omdat zij geen extra herhaling of
oefening nodig hebben. Zo ontstaat de
ruimte voor de Erasmusklas; een initiatief
van Stichting 3 Primair.”

van de vijf schoolvakken Natuurkunde,
Wiskunde, Scheikunde, Biologie en Techniek.
In projecten met een échte opdrachtgever
komt de buitenwereld op een bijzonder
manier binnen. Elke keer komt er een ander
beroep aan de orde en moeten leerlingen
iets ontwerpen of onderzoeken.
Wij weten, dat dit alles voor een betere
aansluiting zorgt bij de technische
vervolgopleiding na Havo of Vwo; het kent
dezelfde manier van werken.
Het Technasium bestaat in Nederland al 10
jaar. Meer informatie is te vinden op onze

Voor deze klas is er een aparte en lichtere versie van het Diabetesspel geschreven.
Onder toezien van hun juf, Mevr. Kraak, en Mevr. Beerentemfel kregen de scholieren perfecte
voorlichting van twee leerlingen uit een 2e klas Gymnasium. Een excursie zat er helaas niet in.
Deze Erasmusklas is gecombineerd uit
groep 7 en 8. Zij kunnen nu al iets proeven
van het voortgezet onderwijs; de grote
school. Diana Kraak: “Het Technasium sluit
precies aan bij de extra uitdaging, die wij
voor deze scholieren zoeken. Het is gelukkig
mogelijk gebleken, dat we het laatste aantal
weken van het schooljaar zijn uitgenodigd
door het Dalton Lyceum Barendrecht om
deel te nemen aan een project van het
Technasium, dat voor ons tot de eerste
bijeenkomst een verrassing bleef. Wij
gingen, na afloop, blij verrast en enthousiast
door deze nieuwe ervaring weer naar huis.”
Dhr. Schermer, Technator in de onderbouwvan het Dalton Lyceum Barendrecht,
vertelt dat het project in een lichte vorm
wordt aangeboden: “… onze leerlingen
hebben vier per week les in het Technasium;
het vak wordt Onderzoek en Ontwerpen
genoemd. De Erasmusklas moet het met
twee uur in de week doen.
Het lijkt mij een uitstekende ervaring voor
deze scholieren om alvast kennis te maken
met deze vorm van onderwijs voor Havo en
Vwo, waarin niet individueel maar met
groepen wordt gewerkt.”
“In het Technasium staat de wereld van de
wetenschap centraal in een samenwerking

site onder kop Technasium.
De Erasmusklas krijgt nu te maken met de
medische én ontwerpsector. Zij gaan een
voorlichtingsspel ontwerpen voor kinderen
van 6 tot 9 jaar, die te horen hebben
gekregen, dat zij diabetes hebben. Behalve
het opzoeken van medische informatie
moeten zij als een ontwerper een spel gaan
bedenken en maken. Het moet echt worden
gespeeld.”
Refkka Khalil en Kim Onnink uit G2A
De Erasmusklas kreeg, tijdens hun eerste
bijeenkomst, voorlichting van Refkka Khalil
uit een 2e klas Gymnasium, die zelf diabetes
heeft. Zij gaf met de assisterende klasgenote
Kim Onnink een uitstekende presentatie van
bijna een uur, waarbij werd stilgestaan bij,
onder meer, diabetes type 1 en 2, bij hypo
en hyper én nog veel meer. Daarna gaf zij
een minipracticum met allerlei prikkers,
meters en pompjes, waarbij vrijwilligers
werden betrokken. Refkka besloot met een
quiz, waarna vragen konden worden gesteld.
Diabetesvereniging Nederland
Mevr. Beerentemfel was namens Diabetesvereniging Nederland aanwezig om de
opdracht te verstrekken. Zij zal op de laatste
bijeenkomst, donderdag 3 juli, weer
aanwezig zijn om de resultaten te bekijken.
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Impressie van de voorlichting bij de Erasmusklas
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De Erasmusklas hoort de opdracht
Mevrouw Beerentemfel legt de opdracht van de Diabetesvereniging Nederland uit.
Voor de Erasmusklas is een lichter project uitgeschreven, omdat zij twee lesuren, op
zeven donderdagmiddagen, er aan kunnen werken. Zij maken ook een ontwerp van
een kennisspel, maar dan voor kinderen met diabetes type 1 van 6 tot en met 9 jaar.
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Bijenhotel in gebruik genomen
In periode 2 van het schooljaar 2012-2013 was de gemeente Barendrecht opdrachtgever
om een bijenhotel te maken voor solitaire bijen voor het langwerpig park boven het NSstation. Met de toenmalige eerste klas, de imker de heer Witter, én de nodige gemeentelijke hulp onder leiding van de heren Goudzwaard en Leeuwenburgh is dit gerealiseerd.
Na de vorige, hete, zomer moesten we berichten, dat het bijenhotel nog steeds niet in gebruik
was genomen door een tekort aan water. Ook de plantaardige overdekking van het bijenhotel was
niet groen te noemen; het was verdord en bleef daarom overwegend kaal. Er is nu goed nieuws !
Dhr. Schermer doet in woord en beeld verslag.

Let op de drie witte cirkels; daarin is een solitaire bij te zien.

Door de zeer zachte winter zijn er veel bijen blijven leven en door
het mooie weer al heel vroeg bezig met hun werkzaamheden.
Hierbij maken solitaire bijen dankbaar gebruik van het Bijenhotel.
Neem even rustig de tijd én je ziet ze af- en aanvliegen.
En nu hopen dat dit hotel ook meehelpt om de bijenstand te verbeteren en te vergroten.

In de komende winter zullen we sommige stukken bij moeten werken en opvullen, maar
het Bijenhotel ziet er erg goed uit in een prachtige omgeving, vol met bloemen en bijen.
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Impressie van de reis in Corpus

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