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In dit nummer 1:

‘t Is een wonder …
In dit schooljaar, 2014-2015, wordt het
vak O&O van het Technasium gegeven in
lokaal 0.02 van het hoofdgebouw.
Eigenlijk zijn we, na drie jaar Technasium,
nu pas écht begonnen, zoals we ooit
gehoopt hadden. Een droom van jaren
terug, is namelijk werkelijkheid geworden.
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Pas halverwege vorig schooljaar zijn we
naar lokaal 0.02 verhuisd en moest er nog
van alles worden geregeld of klaargezet.
Nóg niet zo lang geleden werd O&O in het
Paviljoen gegeven én toen droomden wij
vaak van een eigentijdse ruimte in het
hoofdgebouw. Na een poosje werd er, na
groen licht van de directie, door “knappe
koppen” nagedacht, beslist, voorbereid én
een nieuw lokaal uitgevoerd. Zó is dit
O&O-lokaal 0.02 gemaakt én ingericht.
Én een droom is werkelijkheid geworden !

Droom of werkelijkheid ? Wanneer jij je droom waarmaakt,
wordt droom werkelijkheid. Waar droom jij eigenlijk van ?
Foto: de 3e klas op bezoek bij de Dreamhall van de TU Delft.

De eerste klassen: First Lego League 2014
Beide eerste klassen beginnen elk jaar, als kennismaking met het Technasium, met de
First Lego League. Deze competitie tussen scholen wordt als project aangeboden in
Periode 1, terwijl de wedstrijd tussen scholen traditioneel in december is.
Leerlingen leren in dit allereerste project o.a. de eerste beginselen van Robotica.

19-9-2014 - In de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam

De eerste klassen T1C en T1D zijn, net als
vorig jaar, gestart met de First Lego League,
waarbij de leerlingen zich verdiepen in het
ontwerpen en programmeren van een robot
van Lego. Daarnaast strijden teams van
diverse scholen tegen elkaar. Meer dan
240.000 kinderen, van 9 tot 16 jaar (in de
Benelux van 9 tot 15 jaar), uit meer dan 82
verschillende landen gaan de uitdaging aan
in de World Class Challenge 2014/2015.
Ook wij doen 12 december a.s. met twee
teams mee. Vallen we dit jaar weer in de
prijzen ? Lees hierover in TechNa 2 jaar 3.

Vervolg op pagina 2
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Aan de First Lego League hangt elk jaar weer
een ander thema vast. Het thema van dit
jaar is “World Class;” over de toekomst van
leren. Een deel van elk team gaat op zoek
naar het antwoorden. Zij onderzoeken hoe
manieren, waarop wij kennis en vaardigheden opdoen, verbeterd kunnen worden.
Het doel daarbij is dat de teams aan
volwassenen presenteren wat de behoeften
van jongeren zijn op het gebied van leren en
ontdekken in de 21e eeuw.
Een ander deel van het team voert diverse
Speelveld met missies
opgelegde missies uit in de robotwedstrijd.
Op een grote tafel ligt een mat, waarop het speelveld met missies (opdrachten) is te zien,
waarbij de leerlingen worden uitgedaagd om de robot zo te bouwen én, via een computer, te
programmeren dat zoveel mogelijk missies kunnen worden uitgevoerd binnen een bepaalde tijd.
Elk team voert ook een onderzoek uit binnen het thema over de maatschappelijke rol van
techniek en technologie en presenteren dit op de regiofinale. Bij het uitvoeren van
het onderzoek verwachten wij van de leerlingen dat ze zelf initiatief nemen én met
behulp van verschillende bronnen op zoek gaan naar een probleem, waar vandaag
de dag wetenschappers en ingenieurs mee te maken hebben.
Met een excursie als voorbereiding op het maken van een goede presentatie bij de
regiofinale van de FLL in Rotterdam zijn de eerste klassen naar Apple in Amsterdam
geweest. Met de rijen wachtenden voor de Apple Store was het een heel toepasselijk
thema waar de workshop over ging; eigentijdse technologie in een succesvol product. Onze
leerlingen hebben een flitsende voordracht gekregen op de 3e verdieping van het Apple-gebouw
aan het Leidseplein, waarin het uitgangspunt van het productontwerp bij Apple voorop stond.
En natuurlijk: met wat dit met een nieuw soort van leren en ontdekken te maken heeft.
Alle bekende toepassingen tot de allernieuwste snufjes kwamen in beeld met als hoogtepunt het
bekijken van de nieuwe iPhone 6.
Na een pauze met heerlijke broodjes en wat te drinken zijn we, als sluitstuk van ons bezoek,
nóg een keer langs de rijen wachtenden de Apple Store ingegaan. Alle producten van Apple
staan daar uitgestald om uit te proberen en om kennis te maken met alle bestaande varianten.

Ruim 40 teams zijn op 12 december 2014 aanwezig op de RDM-Campus in de Rijnmond
regiofinale om plaatsen te bemachtigen voor de BeNeLux-finale in februari 2015.
> http://www.rdmcampus.nl/agenda/Evenement/753/First-Lego-League-Regiofinale-Rijnmond
> http://www.firstlegoleague.nl
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Onderzeeboot maken bij de RDM
Negen leerlingen van de Technasiumklassen B1B en B1C hebben op 9 juli 2014
jongstleden (j.l.) een workshop gehad op de RDM-campus van Hogeschool Rotterdam.
Zij waren in deze prijs gevallen vanwege de beste presentatie van een project in hun
klas. Dhr. Schermer blikt tegelijk terug op vorig schooljaar.
Met onderdelen die “vers” uit de 3D-printer kwamen, en werkend met een mini-Arduino, hebben
ze in drie groepjes allemaal een onderzeeboot gemaakt die automatisch van het wateroppervlak
naar de bodem zonk. In de onderzeeboot was een grote injectiespuit geplaatst, die was voorzien
van een wormwieloverbrenging waar een plunjer heen en weer werd bewogen door een Arduino
aangedreven motor. Als de plunjer naar binnen bewoog dan zoog die het water op, waardoor de
boot zwaarder werd en naar de bodem zonk. Als de plunjer naar buiten werd bewogen dan ging
er water uit de injectiespuit en werd een groot gedeelte met lucht gevuld, waardoor deze lichter
werd en ging drijven.
Een Arduino is een eenvoudig computertje, waarmee je iets kunt aansturen.
De dag was gestart om 09.00 uur en, slechts onderbroken door een heerlijke lunch, hebben we
doorgewerkt en alle boten getest tot 16.30 uur. Het was weer een geslaagde dag waarmee we het
Technasiumjaar 2013-2014 hebben afgesloten.
We hadden vorig schooljaar de volgende vier verschillende projecten in de brugklas:
in de 1e periode de First Lego League, in de 2e periode de Smart Highway, in de 3e periode een
waterspeeltoestel voor het waterschap Hollandse Delta en als laatste opdracht, in de 4e periode,
het diabetesspel voor de diabetesvereniging Nederland.

Plunjers in
het water
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Impressie van de excursie in Delft

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/54326/nooit_meer_betalen_voor_je_gasrekening
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Klas T3 met Croon op excursie in Delft
Op 15 november ging de 3e klas naar de opdrachtgever Croon Elektrotechniek B.V. en
bezocht de Dream Hall, Prêt-à-Loger én kreeg tot slot een “lecture” én rondleiding in
het PV Lab van de TU Delft. Het onderzoeksproject van Periode 2 “Onderzoek Over
Duurzaam Hernieuwbare Energie” gaat over het opwekken van groene stroom, maar
juist óók over het actuele vraagstuk van opslag van deze energie voor massaal gebruik.
Op het Techpark, een bedrijventerrein in Delft, werden wij bij Croon Elektrotechniek B.V. welkom
geheten door mevr. Freeth, dhr. Van Akkeren en dhr. Van Doesburgh. Zij waren onze begeleiders
van een gevarieerd en intensief programma, dat zij voor ons hadden georganiseerd.
Als toetje kregen de leerlingen een lezing en rondleiding door het Photo Voltaic Labaratorium van
de TU Delft, waar Engels de voertaal is vanwege het internationale karakter van de universiteit.
Was dit laatste iets te veel gevraagd van de aandacht bij enkele leerlingen ? Bij sommige
leerlingen waren “de batterijen” na deze leerzame dag op én klaar om te worden opgeladen.
Romy Hall uit GT3A schrijft in haar verslag:
Maandag gingen we op excursie naar het bedrijf Croon in Delft. We kwamen rond 10 uur aan in
Delft met de bus en daar werden we ontvangen door de opdrachtgever, meneer van Doesburgh.
Van hem kregen we informatie wat het bedrijf Croon allemaal doet. Het is een elektrotechnisch
installatiebedrijf en we zagen allerlei voorbeelden van wat zij doen.
We kregen natuurlijk ook te horen wat onze opdracht is. We moeten namelijk iets verzinnen
waardoor wij een bedrijf gedurende een heel jaar werkend kunnen laten houden door middel van
energie, die zelf wordt opgewekt. Dat kan bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen. De elektriciteit die wordt gebruikt voor bijvoorbeeld lampen mag dus niet van energiebedrijven komen.
Daarna gingen we naar de Dream Hall van de TU Delft en kregen we daar een rondleiding van 2
studenten die daar op school zaten. Zij lieten ons verschillende soorten teams zien die allemaal
verschillende dingen maakten. Er maakte bijvoorbeeld een team race-motoren die op bio-ethanol
rijden en daarmee deden ze dan mee aan wereldwijde race-wedstrijden. Elk team had een eigen
werkplaats waar ze met een aantal studenten aan bijvoorbeeld een motor werken of aan een
boot. De studenten vertelden dat Nederland erom bekend stond, dat als iets volgens de regels
eigenlijk niet mocht, de Nederlanders de regels dan zo slim interpreteren, dat het dan weer wel
lukte. Daardoor zijn ze ook heel vaak heel hoog geëindigd op internationale wedstrijden.
Na de rondleiding gingen we verder naar een heel erg duurzaam huis, die studenten hadden
ontworpen voor een internationale wedstrijd in Frankrijk. Voor die wedstrijd moesten allerlei
landen een oplossing verzinnen voor een energieprobleem in hun eigen land. De studenten van
de TU Delft, die meededen aan deze wedstrijd, dachten aan de Nederlandse rijtjeshuizen.
Daarom hadden zij een rijtjeshuis ontworpen, die bijna helemaal zelfvoorzienend is en we kregen
daar dus ook een rondleiding. Er waren veel verschillende dingen in gemaakt waardoor het huis
zelfvoorzienend was. Er waren bijvoorbeeld sensoren die de temperatuur, luchtvochtigheid meten
en of er beweging in het huis was en daarop baseerde de sensoren dan of de verwarming aan
moest of niet. Ook was er een hoge serre aan het huis gebouwd. Die was tot aan de nok bedekt
met zonnepanelen. Het kan er heel erg warm kon worden en die warmte wordt opgeslagen om
het huis bijvoorbeeld te verwarmen. Ook daarvoor hingen de sensoren. De sensoren konden ook
de ventilatie regelen en zorgen, dat vieze luchtjes verdwijnen en frisse lucht binnenkomt.
Na het huis hadden pauze en gingen naar een eethuis van de TU Delft.
Toen gingen we weer naar de TU naar een afdeling waar ze alles over zonnepanelen en energie
weten en ook zonnepanelen ontwerpen. Daar kregen we van een student, die daar studeert in
het Engels een presentatie, over wat ze daar allemaal maken en onderzoeken dat vond ik best
interessant. Daarna gingen we naar een lab waar zonnepanelen stonden en waar ze het zonlicht
konden nabootsen. In dat apparaat konden ze een zonnepaneel eronder leggen en dan konden
ze op de computer precies zien hoeveel energie de zonnepaneel produceerde. Ook kregen we
daar nog een rondleiding in een grote werkplaats waar ze zonnepanelen maken en onderzoeken.
Na de rondleiding was de excursie afgelopen en liepen we weer terug naar de bus, die bij het
bedrijf Croon stond te wachten en gingen we terug naar school toe. En dan naar huis.
http://www.eenvandaag.nl/economie/55376/edison_accu_maakt_comeback
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De Goldbergmachines van de twee tweede klassen
De tweede klassen hebben in hun eerste project gewerkt
om een Goldbergmachine te maken met als eindresultaat:
het bakken van een ei. Dhr. Schermer doet er verslag van.
In deze machine, van maximaal 50 x 50 x 50 cm, met minstens
vijf overbrengingen moest door middel van een kettingreactie een
heel ei keurig, zonder schil, in de koekenpan landen. De mooiste
creaties hebben we voorbij zien komen en met de scorelijst in de
hand hebben we voor iedereen punten kunnen toekennen.
Belangrijk hierbij was het gebruik van alledaagse voorwerpen én
humor; het lach-element. Voordat de uitvoering van de Goldbergmachine van start ging, presenteerde elke groep hoe een bepaalde oplossing was bedacht en gemaakt.
Één van de mooiste vondsten was het in gang zetten van de
kettingreactie d.m.v. het bellen van een mobiele telefoon. Door de
trilfunctie ging alles van start tot het ei op het laatst kapot werd gestoten én in de pan belande.

Van de Rube Goldbergmachines zijn veel filmpjes, in allereli varianten, op Youtube te vinden.
De officiële versie: https://www.youtube.com/watch?v=qybUFnY7Y8w

> PRIJS: Tedxyouth < Bijna 40 kaarten te verdelen onder onze leerlingen.
Wij kunnen niet altijd een prijs uitdelen, maar soms wel. Zoals nu.
De winnaars gaan met de bus mee naar de TED-lezingen, die voor scholieren zijn georganiseerd.
Dit vindt plaats op dinsdag 27 januari 2015 in theater De Veste in Delft.
Informatie is te vinden op: www.tedxyouthdelft.nl/ of www.tedxyouth.nl/tedxyouthdelft-2015/
Bij de toekenning van de prijzen zijn voor de brugklas 12 kaarten toegekend,
voor de 2e klas 13 kaarten en voor de derde klas ook 12 kaarten.
Er gaat uiteraard begeleiding mee. Dit evenement is naar verwachting van 10.00 tot 14.30 uur.
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De Goldbergmachines van de derde klas
Ofwel: “… Zipp the Zipper …”
Wat is een Goldbergmachine ? Een machine die gouden bergen beloofd ?
De machine is naar Abe Goldberg genoemd. Het is een machine, die absoluut niet
efficiënt of “high tech” is. Integendeel ! Het is misschien wel het meest absurde
concept om iets toe te passen door middel van een, soms omslachtige, overbrenging.
Maar waarom dan als project in het Technasium ? Omdat het niet minder interessant
is om op een speels technische manier een inventief én creatief proces aan te boren.
“… (een) gewichtje tikt een dominosteentje aan en vervolgens vallen er, achter elkaar, een
hele rij dominosteentjes om, het laatste steentje valt op een hendeltje, dat aan de andere kant
omhoog klapt, waardoor een elastiekje losschiet, het elastiekje raakt een balletje, dat ...”
Het zijn verschillende overbrengingen in een niet te stuiten kettingreactie. Ze zijn alle aan
elementair natuurkundige wetten onderhevig, zoals de zwaartekracht er, bijvoorbeeld, één is.
De derde klas moest hiermee uiteindelijk een rits openen of sluiten door middel van, niet meer
of minder dan, vijf overbrengingen in een opstelling van een halve kubieke meter.
Een ander en belangrijk onderliggend doel van deze opdracht is, dat leerlingen, op een speelse manier, in de
n.nieuwe “machinekamer” gingen werken met, aan de nieuwe inrichting, aangepaste belangrijke veiligheidseisen
tnten aanzien van gereedschappen en machines. Zó moeten leerlingen daar altijd een veiligheidsbril op hebben.
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Presentaties Diabetesspel Erasmusklas
In de laatste Periode van vorig schooljaar hadden wij elke donderdagmiddag voor twee
lesuren de Erasmusklas in ons Technasium te gast. Het zijn leerlingen van diverse
openbare basisscholen, die volgens “de juf” Diana Kraak extra uitdaging nodig hebben.
In de vorige TechNa stonden we stil bij dit project. Op 3 juli j.l. bij de presentatie van de resultaten,
konden sommige kinderen er helaas niet bij zijn, omdat zij voor de musical moesten repeteren; de
grote afsluiting van de basisschool vlak voor de zomervakantie. Het “Diabetesspel voor kinderen
van 6 t/m 9 jaar” werd, per groep, uitgelegd, waarbij de jury aantekeningen maakte. Mevrouw
Beerentemfel was namens de Diabetesvereniging, de opdrachtgever, aanwezig. De jury bestond
ook uit mevr. Kraak en mevr. Jansen, O&O-docente. Tot slot werd het spel van elke groep, bij
toerbeurt, ook nog eens gespeeld door iedere aanwezige. En werkte elk spel in de praktijk ? Nou én
of ! Er was blijkbaar écht heel goed over nagedacht. Natuurlijk zijn dit al spelexperts, maar toch …
In korte tijd was er iets doordachts gemaakt voor kleinere kinderen met diabetes. Complimenten !

Dhr. Zuur met pensioen
Vanaf dit
waarvan
Een zo
reactie
moet je

schooljaar is dhr. Zuur met pensioen. Voor de klas T1B van vorig jaar,
dhr. Zuur mentor was, bleek dat nogal gek nieuws. Huh ? Hoe kan dit ?
jonge meneer op bejaardenverlof ? Wij kunnen zo’n, heel begrijpelijke,
goed begrijpen. Meneer Zuur ziet er helemaal niet bejaard uit ! En dan
toch opeens afscheid nemen. Wij wensen hem uiteraard het allerbeste !

Pas was dhr. Zuur op school om een project van een brugklas te
.beoordelen. Dat kan hij als voormalig docent Techniek en O&O als
ngeen
geen ander; hij weet over het Technasium van de hoed en de rand.
mNatuurlijk vroeg ook de redactie van de TechNa hoe het nu met hem
m.gaat. Hij heeft het enorm naar zijn zin. En het blijkt, dat dhr. Zuur
. nog altijd veel sport. Met een ijzeren discipline doet hij dagelijks aan
. hardlopen of fietsen. Tenzij het buiten stormt. Het is ook weer geen
. verplicht moeten, omdat het ook plezierig moet blijven. Dat moet
. dan weer wel. Wij weten nu waarom hij zo fit is en er zo gezond
. uitziet, maar is het ook hierom, dat hij er nog zo jong uitziet … ?
Dhr. Zuur als beoordelaar van
de First Lego League 2014.
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Klas 4 met project 1.1
Vanaf dit schooljaar 2014-2015 is ons Technasium uitgebreid met een 4e klas. Het zijn
“zij-instromers;” leerlingen, die het als keuzevak hebben gekozen. Een aantal van hen
heeft niet eerder het vak O&O gevolgd, een aantal van hen wel. Zij waren leerlingen
vanaf ons proefjaar (na groen licht van de Stichting Technasium); het schooljaar
2011-2012, waarin wij met succes het predicaat Technasium hadden behaald.
Omdat wij ook rekening moesten houden met leerlingen, die het Technasium niet eerder
hebben gevolgd, is er een project samengesteld met de naam 1.1 waarin twee kortere ontwerpopdrachten. Leerlingen maakten kennis met een Plan van Aanpak, een Persoonlijk Verslag en
de toepassing van de ontwerpcirkel. Leerlingen die dit al wisten, konden de draad oppakken.
Shanna Edelenbosch uit V4 over de eerste ontwerpopdracht van haar groep:
Met Ciska, Puck, Bouke en Davy zijn we begonnen met de opdracht door te lezen. We moesten
kiezen uit drie opties: een fruitbereidingsmachine, een kapselmodelleermachine of een
draagbare vergroot/klein fruitschaal. We hebben gekozen voor de fruitbereidingsmachine en we
hebben gekeken naar het programma van eisen. Waaraan moet deze machine voldoen ?
Ons eerste idee was om een fruitschiller te maken met mesjes
en een draaimechanisme, maar dit werkte niet. Toen zijn we
gaan nadenken over eventuele andere soorten fruit om te
bereiden. We kwamen op het idee van een tomatenwash of een
mangosnijder. De mangosnijder werkte niet goed genoeg, dus
De leerlingen uit het Havo gingen we het idee van de tomatenwash verder uitwerken.
moeten al snel op zoek
naar een opdrachtgever Na een paar lessen vonden we dit ook geen goed idee meer,
voor hun keuzeproject omdat de tomaat geplet zou worden bij het snijden. Toen
vanaf komende periode 3. kwamen we op het idee van een allessnijder. Dit idee zijn we
In Havo 5 hebben ze bijna gaan
uitwerken. Ons idee was om
weer verder
een heel jaar voor hun verschillende mesjes op een doos
“meesterproef.”
te bevestigen en dan een klapDe Vwoleerlingen mogen deksel te maken. Daarop zouden
nog een jaartje wachten … dan blokjes moeten zitten om het
fruit door het mesje te duwen. Maar hier zit te weinig beweging
in. Als oplossing dachten we aan een allessnijder met een katrolletje, maar dit kost weer te veel tijd om in elkaar te zetten.
Zo zijn we op het idee van een appelsnijder gekomen.
Appelsnijder:
Na veel lessen zijn we eindelijk begonnen met het maken van de appelsnijder. We hadden niet veel tijd meer. Eerst hadden we een houten doos
gemaakt en in een supermarkt een appelsnijder gekocht. In onze doos
hadden we een gat gezaagd en de appelsnijder erin gelijmd. Om de appel
uit de doos te duwen, hebben we een plankje gemaakt waaraan een stok is
bevestigd. De deksel is een plank en zit met scharnieren vast aan de doos.
In de appelsnijder zitten twee bewegende overbrengingen: de deksel die
de appel door de snijder duwt en het plankje met het stokje om de
gesneden appel uit de doos te duwen. Het was de bedoeling, dat de plank
langzaam naar beneden geduwd zou worden, maar daar was de plank niet
stevig genoeg voor; je moet toch wat kracht zetten boven de appel. Maar het werkt wel goed.
Het levert handig voorgesneden stukjes appel op, het is lekker en nog gezond ook !
De 4e klas Technasium
bestaat uit 13 leerlingen;
vijf uit ‘t Vwo én negen uit
‘t Havo. Alleen dit jaar zijn
het enkel “zij-instromers.”

Begeleiding in de Bovenbouw:
sinds dit schooljaar is dhr. Bijvoet aangesteld als technator voor de Bovenbouw én
dhr. Van Reede als O&O-docent voor de Bovenbouw. Zij zijn eerstegraads bevoegde docenten.
pagina 9

Pagina 10

TECHNA

2e klas - werken en denken als een Architect
De tweede klassen hebben als tweede project de “Technasium Top Award.”
De leerlingen ontwerpen een schoolgebouw voor op het Floriade-terrein in Almere, dat
er in 2022 zal staan. Om te zien hoe een architect werkt en vooral ontwerpt, zijn we
dinsdag 25 november op excursie geweest in Het Nieuwe Instituut (HNI) in Rotterdam.
De vorige naam van dit instituut was het N.A.I. (het Nederlands Architectuur Instituut).
De klassen zijn opgedeeld in drie groepen, die in roulatie drie
onderdelen hebben bezocht: het huis Sonneveld, de tentoonstelling over het Structuralisme onder begeleiding van een
gids, en als derde onderdeel twee exposities: - over gebruik
van nieuwe materialen én - Prix de Rome met daarbij in de
kelder bijzondere ontwerpen van architecten bij de expositie
Nachtvlinders. Een belangrijk element waar de leerlingen op
moesten letten, is ruimte. Welke functie heeft een ruimte ?
Wat vindt er plaats ? Wie maken er gebruik van ? Verder zijn
er vragen als: wat willen we vertellen met de uitstraling van
het bouwwerk, welke materialen kun je gebruiken, welke bouwtechnieken, welke bouwstijlen ?

Structuralisme

Huis Sonneveld

&

een deel van het interieur

Huis Sonneveld is een museumwoning in Rotterdam. Het is een klassiek voorbeeld van het
Nieuwe Bouwen uit de jaren 30 én ontworpen door architectenbureau Brinkman en Van der Vlugt,
wereldberoemd door de bouw van de Rotterdamse Van Nelle-fabriek. Het huis lijkt eigentijds en
we vinden de gebruikte vormen gewoon. Verrassend is, dat de buitenkant kleiner lijkt dan je het
binnen beleefd. Het huis heeft veel raampartijen, waardoor het overal licht is. Er is gewerkt met
voor die tijd nieuwe materialen zoals metalen raamkozijnen. Samen met W.H. Gispen, tekende
het bureau ook voor het interieur, dat typerend is vanwege de warme, heldere kleuren én het vaak
machinaal gemaakt meubilair met bijvoorbeeld de, nog altijd “eigentijdse,” metalen buizenstoelen.
Structuralisme Deze tentoonstelling bezochten de leerlingen, als tweede onderdeel, onder leiding
van een gids. Het Nederlandse Structuralisme, een stroming in de architectuur van begin jaren 60,
volgde op de saaie eenzijdige planning van de naoorlogse wederopbouw van Nederland, met snelle
en goedkope bouw vanwege de woningnood. In reactie hierop vroeg het speelse ruimte voor een
menswaardige leefomgeving. Het vormt de belangrijkste bijdrage van Nederland aan de moderne
architectuur, in de tweede helft van de twintigste eeuw, toen het een toonaangevend land was.
De dubbeltentoonstelling Structuralisme biedt een schat aan nog niet eerder
vertoond materiaal uit Het Nieuwe Instituut én andere archieven.
Er zijn foto’s uit die tijd te zien van, onder meer, de fotografen Ed van der Elsken
en Johan van der Keuken. In wisselpresentaties is het werk te bewonderen van
de architecten Theo Bosch, Joop van Stigt en Jan Verhoeven.
Architect Herman Hertzberger toont materiaal uit eigen archief: ontwerpschetsen,
notitieboekjes met tekeningen, inspiratiebronnen en originele maquettes.
Beide tentoonstellingen geven inzicht in het ontwerpproces en de totstandkoming
van gebouwen van Herman Hertzberger als dat van Centraal Beheer in Apeldoorn
en Tivoli Vredenburg in Utrecht, ook komen als vanzelfsprekend de Rotterdamse
Kubuswoningen van Piet Blom en het Burgerweeshuis van Aldo van Eyck aan bod.
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Het derde onderdeel - in de overige drie expositieruimten – een impressie

Meer info
> http://www.technasiumtopaward.nl/
> http://nl.wikipedia.org/wiki/Structuralisme_%28architectuur%29
> http://www.joostdevree.nl/shtmls/structuralisme.shtml
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Bijenhotel winterklaar gemaakt
Dhr. Schermer informeert over de Bijtjes
In de winter van 2012-2013 hebben de toenmalige 1e klassen een Bijenhotel op de overkapping van het NS-station voor de gemeente Barendrecht gemaakt. Daarbij heeft de gemeente
Barendrecht, als opdrachtgever, een prachtig en informatief bord geplaatst.
Het Bijenhotel en informatiebord zijn gemaakt door leerlingen van de technasiumklassen 1C en 1D
van het schooljaar 2012-2013 (de derdejaars leerlingen van dit schooljaar).
De zomer van 2013 was zo warm, dat de vijver naast het hotel droog kwam te staan. De solitaire
Bijen, waarvoor het hotel is gemaakt, hebben altijd water in de buurt nodig en maakten daarom geen
gebruik van het hotel. Zij moesten noodgedwongen een andere plek opzoeken.
Afgelopen zomer was dit echter geen probleem met de vijver.
Er was volop water en menig kamer is volgeboekt.
Door het intensieve gebruik sneuvelen er wel eens wat onderdelen en is het noodzakelijk onderhoud
te plegen. Dat is net gebeurd. Na gedane arbeid is het weer volledig bruikbaar voor solitaire Bijen om
te overwinteren en gaan we ervan uit, dat we deze solitaire Bijen een goede dienst hebben bewezen.

En zoals je hieronder kunt zien, zijn er weer
Dus boeken maar voor het volgend jaar,

voldoende kamers bijgekomen.
voordat het is uitverkocht !
Solitaire bijen leven alleen.
Dus niet, zoals honingbijen,
“bijelkaar.”
Solitaire bijen zijn wilde
bijen. Daarvan bestaan nog
veel verschillende soorten.
Zij zijn héél belangrijk voor
het overleven van (wilde)
planten en bloemen.
Overwinteren doen ze met
een winterslaap door zich in
te metselen in gaten van
hout of stengels. Hiernaast
zie je vernieuwde stengels,
de oudere waren vergaan.

www.natuurenmilieu.nl/media/297610/nm_folder_help_de_bijen_leesversie.pdf

pagina 12

Pagina 13

TECHNA

Verslag van opdrachtgever Hollandse Delta
Nóg iets over vorig schooljaar, omdat het niet eerder kon worden opgenomen.
De toenmalige brugklassen hebben een waterspeeltoestel ontworpen, waarin
waterzuivering een grote rol moest spelen. Bij de presentaties was dhr. Reuvers
aanwezig van het waterschap Hollandse Delta met een redacteur van hun
personeelsblad Delta.Nu. In nummer 2 van juni 2014 verscheen hierover dit artikel:

Verrassende resultaten bij technasium Barendrecht
Wat onwennig schuift de redactie van Delta.Nu
op de banken tussen enthousiaste, giechelende
en over elkaar buitelende brugklassers van klas
BIB en BIC van het Dalton Lyceum Barendrecht.
Ze zijn ‘gewapend’ met flink uit de kluiten
gewassen maquettes van geavanceerde
speelobjecten. De tot in de kleinste details
uitgewerkte watergerelateerde opdrachten van
de eersteklassers van de technasiumopleiding
overleven wonderbaarlijk het onderling trekken,
schuiven, duwen, rennen, zitten en weer
opstaan van de in totaal zo’n dertig van energie
bruisende jongens en meisjes.
Spelen met water
Als alle teams, die uit vier leerlingen bestaan, dan eindelijk hun werkstukken hebben opgesteld en de
digitale presentaties uit de rugtassen zijn gevist, neemt dhr. Zuur, docent voor het vak Onderzoek en
Ontwerpen, het woord. Rust, kalmte en stilte keren weer in de lesruimte. Samen met technisch
onderwijsassistente mevr. Aalberse begeleidde hij tijdens vier lesuren per week het project voor Hollandse
Delta: “Voor jullie waterschap gingen de twee brugklassen aan de slag om een speelobject te ontwerpen
en dat ook te presenteren voor het park boven op jullie zuiveringsbedrijf Dokhaven in Rotterdam.
Het project heeft de titel ‘Spelen met Water’.
Samenwerken
“De competenties waarop de leerlingen bij deze opdracht worden getest, zijn samenwerken, product- en
procesgerichtheid en inventiviteit”, vertelt dhr. Zuur. Samen met dhr. Reuvers, van Technologie & Beleid,
geniet de redactie van Delta.Nu van de presentaties die volgen. Zo geeft het team van Niels, Max, Romy
en Iris geroutineerd een flitsende presentatie vanaf de laptop over hun speelobject. Een uitnodigend
speeltuig dat ook kan ‘natspuiten’, als je maar hard genoeg fietst. De jeugdige ontwerpers letten bij hun
ontwerp nadrukkelijk op de aspecten duurzaamheid en vandaalbestendigheid. Jeroen, Rick O., Rick Z. en
Yael kozen ervoor om in het park aan de Dokhaven een reusachtige wc-pot op te stellen, waar je jezelf als
het ware kunt doorspoelen en daarna via een rioolglijbaan de zuivering inglijdt. Bij de uitwerking stuitten
de genieën van het Dalton Lyceum Barendrecht toch op te hoge kosten om de metershoge ‘pot’ veilig en
vandaalbestendig te maken.
Uiteindelijk werkten ze het closet om tot een huisje waar je je ook kunt laten doorspoelen.
Maar de echte ‘doortrekgeluiden’ zijn natuurlijk in het ontwerp gehandhaafd. Aan de hand van een heus
programma van eisen berekenden de leerlingen dat de constructie zo’n € 40.000 moet gaan kosten.
Maar daar krijg je dan ook wel vreselijk veel lol en speelplezier voor.

Interessant > www.waterwise.nl

Geslaagd
Na de presentaties bekijkt dhr. Reuvers, samen met docent Zuur, de technische snufjes die de ontwerpers
hebben toegepast in hun maquette-modellen. Rustig en weloverwogen worden de vragen van dhr. Reuvers
en hun docent beantwoord. De sfeer in de lesruimte is ontspannen en ‘collegiaal’. “Het is een eyeopener als
je ziet waar die kids van 12 en 13 toe in staat zijn. Ze denken na, werken samen, hebben oog voor
planning en controle en kunnen met hun handen maken wat ze op hun computer bedenken. Als ik zo’n
ochtend in hun midden ben om hun inspanningen te beoordelen namens ons waterschap, ben ik trots op
deze nog prille generatie technici. Aanstormend talent, dat voel je en dat zie je aan hun inspanningen en
belangstelling.” Als het aan dhr. Reuvers ligt, zijn alle leerlingen geslaagd voor hun ‘meesterproef’. Hoewel
docent Zuur hier en daar nog wel wat kanttekeningen plaatst, is ook hij trots op zijn leerlingen van het
technasium. “Een dikke voldoende … dat is het zeker”, stelt hij de redactie van Delta.Nu gerust. Inmiddels
is het lesuur voorbijgevlogen en als de zoemer gaat, ontspannen de klassen BIB en BIC zich met stoeien,
snoepen, joelen, boterhammen verslinden, fris drinken en spelen met de mobieltjes.
Meer over het waterschap Hollandse Delta > www.wshd.nl
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Presentaties brugklassen project First Lego League
Op 12 en 13 november was de technasiumwerkplaats gevuld met ouders die naar de
presentaties en resultaten van hun kind kwamen kijken. Er was veel belangstelling.
Het allereerste project was de First Lego League, een wereldwijde wedstrijd met een zelf
geprogrammeerde Lego Robot, die op de officiële wedstrijdtafel allerlei missies uitvoerden.
Een spannend evenement waar hard aan
was gewerkt. Bij de
presentaties hoorde
ook het uitleggen, per
groep, van hoe de
robot was opgebouwd,
van waar alles voor
diende mét uitleg van
hoe ze tot hun oplossing waren gekomen.

In de tweede periode gaan de brugklassen óók aan de slag met de Golbergmachine.
Net als de First Lego League is de Goldbergmachine net zo goed een wedstrijd, die over de
hele wereld wordt gespeeld. http://www.rubegoldberg.com/ Mmm … wat spelen we tóch graag !
Doordat, per 2014-2015, dhr. Zuur met pensioen is gegaan en de Bovenbouw van het Technasium
zich heeft aangediend, is de personele samenstelling enigszins aangevuld:
Dhr. Nienkemper
Dhr. Bijvoet
Dhr. Schermer
Mevr. Jansen
Dhr. van Tol
Dhr. van Reede
Mevr. Aalberse
Dhr. Holleman

teamleider Vwo 4, 5 en 6)
Direct leidinggevende Technasium
docent Biologie
Technator Bovenbouw (klas 4 t/m 6)
docent Techniek
Technator Onderbouw (klas 1 t/m 3)
docente Biologie
docent Geschiedenis
docent Tekenen, Handvaardigheid
Technisch Onderwijs Assistente
Technisch Onderwijs Assistent

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