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“to bee or not to bee”
In dit nummer gaat de aandacht uit naar
het tweede project van klas T1C en T1D.
De bij kan blijkbaar wel een steuntje
gebruiken. Wat de honingbij betreft weten
we helaas van de desastreuze bijensterfte;
heeft het met insecticiden te maken, met
de beruchte Varroa-mijt of beide ?
’t Is daarbzz nog even het jaar van de bij.
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Voor de honingbij gaan leerlingen echter
niet aan het werk, maar juist voor allerlei
solitaire soorten.
De leerlingen gaan bij-de-tijd en bij-dehand aan de slag om aan een opdracht van
de gemeente Barendrecht te voldoen.
Wordt het dan nog een keer: Bijendrecht ?
Ook treft U een verslag aan van een zeer
geslaagde avond op 14 november, waarbij
presentaties van het eerste project én
de ludieke “onthulling” van het predikaat
Technasium op de gevel van onze school.

Zie evt: www.jaarvandebij.nl

Gemeente Barendrecht opdrachtgever
BIJENHOTEL
De gemeente Barendrecht verwacht een
aantal bijenverblijven in het park bovenop
de overkapping van het station. Daarbij
dient ook een informatiebord ontworpen.

Dinsdagochtend 13 november.
Leerlingen van klas T1D worden op het station van Barendrecht,
voor een rondleiding, opgewacht door twee vertegenwoordigers
van de gemeente; dhr. Goudzwaard en dhr. Leeuwenburgh.
De imker, dhr. Witter, staat er ook bij met de begeleiders:
dhr. Zuur en dhr. Van Tol. (foto: mevr. Aalberse)
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Op de overkapping bevindt zich een park, met
diverse informatieborden over, bijvoorbeeld, het
inrichtingsplan, waarin een vlindertuin; door de
beplanting worden vlinders aangetrokken.
Voor de komende zomer moet er gezorgd
worden voor de verblijven van diverse soorten
solitaire bijen in een zogenaamd bijenhotel.
Hoewel het begrip hotel een tijdelijk verblijf
impliceert, gaat het om permanente bewoning
voor het creëren van de nodige biodiversiteit.
Uiteraard zal hierbij óók de beplanting én
beschikbaar water een belangrijke rol spelen;
iets wat leerlingen mede dienen te onderzoeken.
Op dinsdag 13 november gingen de leerlingen
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van de klassen T1C en T1D op werkbezoek.
Zij werden op deze locatie goed rondgeleid door
dhr. Goudzwaard, groenbeheerder, die heel veel
weet van de flora-en fauna (+ wet) en door de
dhr. Leeuwenburgh, beleidsadviseur bodem én
veiligheid van de gemeente Barendrecht.
Ook een imker voegde zich bij hen; dhr. Witter.
Na iets over de geschiedenis van het station te
hebben gehoord, gingen we het park in met pen
en papier voor de nodige aantekeningen.

Dinsdagmiddag 13 november.
Leerlingen van klas T1C bij het station voor een rondleiding.
De opdracht wordt, … eindelijk …, verteld.
Voor de rechtertrapleuning staat dhr. Leeuwenburgh met
rechts van hem dhr. Goudzwaard en met de begeleiders:
mevr. Vergouwe en dhr. Van Reede. (foto: mevr. Aalberse)

Er werd uitleg over het groen én de bij gegeven
en er werden vragen beantwoord, zodat de
leerlingen goed voorbereid naar school gingen.
Leerlingen kunnen, tijdens dit project, eventuele
andere vragen per email stellen aan de heren
Leeuwenburgh of Goudzwaard.

Dhr. Leeuwenburgh: “Het beste informatiebord zal worden geplaatst.”

Dhr. Witter, een imker op school
In dezelfde week, maar na de excursie naar het stationspark, kwam een expert over bijen bij
uitstek bij ons op school; een imker. Ook al gaat het voor ons om solitaire bijen, een imker
kan heel veel vertellen over allerlei soorten bijen én niet enkel over de honigbij. Dat bleek.
Hoe overwinteren bijen ? Van welke bloemen, en dus planten, houden ze ? Is er water nodig ?

Dhr. Witter vertelde met meegebracht materiaal.
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Dhr. Witter sprak aan de hand van een digitale
diapresentatie bloemrijk over de leefwereld van
de bij. Hij had uren kunnen vertellen, maar had
na een lesuur, een korte pauze ingelast. Voor de
pauze droeg hij veel bruikbare kennis op een
“voorbeeldige” manier over; dhr. Witter had veel
materiaal uit zijn praktijk meegenomen. Na de
pauze konden enkele leerlingen een imkerpak
aantrekken. Hierna liet deze imker in dit “tweede
lesuur” o.a. voorbeelden zien, waaruit een bijenhotel voor solitaire bijen zou kunnen bestaan.
Uiteraard konden leerlingen continu vragen
stellen; er was altijd een aandachtig antwoord.
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Reacties van leerlingen – het maken van een verslag
Na zo’n hoeveelheid informatie moet een leerling wel wat verwerken. Aan de leerlingen is
gevraagd om meteen (!) na de excursie een verslag ervan te schrijven om in dezelfde week in
te leveren, waarbij ze gebruik van hun aantekeningen moesten maken. De bedoeling is om
zoiets niet uit te stellen; hoe langer je ermee wacht …, hoe meer je vergeet ... Zó gaat dat.
Het is niet bij elke leerling even vlekkeloos verlopen. Een groot deel heeft er blijkbaar moeite mee.
Dit zal een aandachtspunt blijven, want het is juist een kwestie van leren doen.
Ook van de lezing van de imker werd verwacht, dat de leerlingen aantekeningen maakten. Hierbij kwam
weer naar voren, dat van een grotere hoeveelheid informatie het toch lastig is om hoofd- en bijzaken
van elkaar te scheiden, omdat je van tevoren niet weet, wat je aan informatie nodig hebt of gaat
gebruiken. Maar daarom zitten we óók op school; om dit te leren.
U krijgt nu echter een heel goed verslag te lezen van Jacob Koning uit T1D over de excursie
naar Station Barendrecht, waarin hij ook terecht de twee opdrachten benoemt én samenvat.
Vervolg op pagina 4
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Opdracht 1: bijenhotel
Excursiedatum: dinsdag 13 november 2012.
De heren Goudzwaard en Leeuwenburgh hebben
ons verrast met een opdracht namelijk: maak
een bijenhotel. Onze excursie startte op het NSstation in Barendrecht. Dit is ook de locatie waar
het bijenhotel geplaatst moet worden. Het eerste
wat in me opkwam was, dit wordt een uitdaging.
Toen hoorden we dat in 1998 de bouw van het
station is gestart en deze eindigde in 2006. Wij
kwamen dit te weten door een bord waarop
allerlei informatie over het station is opgenomen.
Maar er bleek niet alleen een station gebouwd te
zijn, maar ook een uitgebreid park op de
overkapping van het station. De overkapping is
wel 1,5 km lang en hierop ligt 75.000 m3 grond.
De beide heren hebben ons toegelicht wat er te
vinden is in het park en welke soorten planten,
bloemen, bomen er in het park voorkomen.
Tevens hebben zij verteld dat er een vlindertuin
is. Tevens hebben zij ons verteld dat er wel 350
soorten bijen in Nederland voorkomen.
Ook hebben zij het programma van eisen
toegelicht.
Het bijenhotel moet aan de volgende eisen
voldoen:

geen gevaar opleveren voor de bezoekers
van het park;

de bijen moeten eieren kunnen leggen in
het hotel;

in de omgeving van het hotel moet een
vijver zijn.

Opdracht 2: ontwerp een informatiebord
De tweede opdracht werd ook meteen toegelicht.
Maak een informatiebord voor het te ontwerpen
bijenhotel.
Hierop hoort te staan: wanneer het hotel is
gemaakt, de datum van afronding, de functie en
ook wat voor bijen erin voorkomen.
Tenslotte een toelichting op de plaatsing van het
bijenhotel.
Mijn bevindingen:
ik vond het een interessante excursie, omdat ik
er veel nieuwe informatie heb opgedaan, zoals:
zo wist ik bijvoorbeeld niet dat er 350 soorten
bijen in Nederland leven.
Om na te denken over hoe je een goed
bijenhotel, dat voldoet aan de eisen, moet
ontwerpen, lijkt mij een hele uitdaging.
Ik ga het functioneren van het team eerder
bespreekbaar maken, zodat er een beter
resultaat uitkomt dan bij mijn laatste opdracht.
Dit verslag is om meerdere redenen sterk:
1.
- een duidelijke beschrijving van de plek,
- van de huidige situatie,
- van de opdracht,
- én van de gewenste eisen.
2.
- De tweede opdracht is niet vergeten
én weer goed omschreven in hele zinnen.
3.
- Én er is plaats gemaakt voor eigen
bevindingen, waarbij helder wordt hoe hij
erover denkt én wat zijn bedoeling is.

1e Avond van het Technasium op 14 november
Op woensdagavond 14 november konden leerlingen hun eerste project presenteren in de aula
van het hoofdgebouw. We konden niet alle groepen van beide Technasiumklassen voor het
podium roepen. De leerlingen speelden in hun eigen klas een grote rol in de selectie van twee
groepen (per klas). Daarnaast hadden de begeleiders ook hun argumenten, omdat ze het
proces en product hadden beoordeeld.
Het bleek allemaal wonderwel samen te vallen; de uiteindelijke keuzes liepen niet uiteen. En zo gingen
vier groepen voor het podium presenteren. We moesten daarbij wel de gelegenheid creëren, dat alle
groepen toch ook hun werk konden presenteren, al was het dan in kleinere kring.
Natuurlijk was de opdrachtgever aanwezig samen met de expert uit de beroepsgroep.
In feite was het aan hen om te bezien of het niveau, wat hun betreft, gehaald was.
Zij zouden later op de avond in samenspraak met de begeleiders één groep kiezen, opdat, in dit geval,
het ontwerp van een spel tot een werkelijk product zal worden gerealiseerd.
Én … er stond een onthulling van het behaalde predikaat Technasium op het programma ...
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Ludieke onthulling predikaat Technasium
In het vorige nummer kon U lezen over de feestelijke bijeenkomst van het Netwerk Rijnmond,
waarbij een tastbaar predikaat, voor aan de gevel van de school, werd uitgereikt.
Vanavond was het moment daar om het daadwerkelijk te bevestigen. Via een verbinding van
een camera buiten konden de gasten binnen, op een groot scherm, er getuige van zijn.
Vlak na zijn welkomstwoord vroeg dhr. Timmers,
onze directeur, twee leerlingen naar voren.
Kari de Lange uit T1C en Daan Brienen uit B1D.
Dhr. Timmers benadrukte deze heugelijke
gebeurtenis met welgemeende woorden én
vertelde, onder andere, over het belang van de
hogere technische opleiding in de huidige
maatschappij, die blijvend om kennis zal vragen.
Na zijn toezegging, dat binnen een paar jaar de
leerlingen in een nog betere accommodatie het
Technasium zullen volgen, was het zover.
Het trio ging naar buiten gewapend met schroeven en een schroevendraaier (waar de gaten
in de muur al van een plug waren voorzien).
Het tastbare predikaat werd bevestigd, terwijl
elke beweging binnen kon worden gevolgd.
Het predikaat hangt nu op een ereplek; pal
naast het bord, dat aangeeft, dat wij eerzaam
lid zijn van de vereniging van Daltonscholen.

Presentaties eerste project 2012-2013
Het werd tijd voor de opdrachtgever van een spel voor kinderen van groep 8 van de basisschool om informatie te verwerken over wat er in een brugklas te wachten staat. In het
bijzonder op het Dalton Lyceum Barendrecht. Het spel heet aldus: “Brugklas: the next level !”
Het “stokje” werd overgenomen door dhr. De Haan, algemeen directeur van de onderwijsgroep OZHW. Deze opdrachtgever zou de presentaties van leerlingen gaan aankondigen.
Hij noemde de leerlingen de echte sterren van de avond: “de technasiumdiamantjes.”
Daarmee benadrukte hij dat deze avond draaide om de prestaties van alle leerlingen.
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De vakjury
<<<
Mevr. en dhr. Van Duivenbode kijken als
experts met een professioneel oog naar
de presentaties.
Dhr. Timmers en dhr. De Haan,
als opdrachtgever, kijken met een ander
professioneel oog naar de presentaties.
>>>

De eerste groep was een groep van meisjes uit
B1C, die door hun eigen klas al op plaats één was
verkozen in de selectie om te mogen presenteren.
Van de vier meiden zat er, per toerbeurt, één
achter de computer om vaart in de diapresentatie
te houden van hun ontworpen digitale spel.

De tweede groep was een groep jongens uit B1D.
Zij hadden de eer als eerste van hun klas uit te
komen als geselecteerde groep.
Deze groep had een rond bordspel ontworpen,
waarbij de hoeken van
.
een vierkant nodig zijn.

De derde groep was een drietal uit B1C; twee
jongens en een meisje. Zij kwamen in de selectie
van hun klasgenoten op de tweede plaats uit.
Ook zij hadden een bordspel ontworpen.
Zij hadden spelregels bedacht met daarbij aparte
spelkaarten, die punten konden opleveren.

Pagina 7

Vervolg van pagina 6

TECHNA

De vierde groep kwam nu weer uit klas B1D.
Óók zij waren door hun klas uitverkoren en ook
deze groep had een bordspel ontworpen.
En natuurlijk werd de computer, afwisselend,
bestuurd voor de diapresentatie op het scherm.

“En … de winnaars zijn …”
Terwijl de opdrachtgever, de directeur, de expert van de beroepsgroep en de begeleiders van
de klassen gingen praten, konden alle gasten in de aula kennis nemen van het werk van alle
andere groepen. Aan één kant van de aula zaten groepen leerlingen achter een computer.
Ondertussen bleek tijdens de bespreking, dat het gehoopte niveau was gehaald. Nu kon er gesproken
worden over welk ontwerp, het zou winnen. De keus is gevallen op het enige digitale ontwerp van de
presentaties. We waren onder de indruk, dat deze digitale stap genomen was; makkelijker is het niet.
Een bijkomend argument bleek nu, dat het op de website van de school kan worden gezet en gespeeld.

Een groep meiden uit B1C werd als beste aangewezen. Hun ontwerp zal worden uitgevoerd in
samenwerking met een professionele spellenmaker. Succes én van harte gefeliciteerd, dames !

pagina 7

TECHNA

Vervolg van pagina 7

Pagina 8

Uit het juryrapport:
“Het is daarbij verbluffend om te zien hoe goed en professioneel
deze leerlingen hun resultaten hebben gepresenteerd.
Doordacht en met een flair waar menigeen wat van kan leren.”
De uitslag:

4e plaats

groep 4 van de presentatie:

Martijn, Patrick, Luc, Zino

e

groep 2

,,

,,

,,

:

Pepe, Bernd, Alan, Job

e

2 plaats

groep 3

,,

,,

,,

:

Michelle, Elijah, Cas

1e plaats

groep 1

,,

,,

,,

:

Tamira, Romy, Doesjka, Maryse

3 plaats

Het spel uitgelegd
2e plaats

Groep 3:

Michelle, Cas, Elijah

Het beste
brugpieperspel
Het spelbord

Detail: kaartjes op het spelbord

In het begin moet je alle kaartjes
in de vakjes van het vierkant leggen op het speelvlak van
het bord. Er zijn evenveel kaartjes als vakjes. De kaartjes kun je elk spel opnieuw schudden.
Op zo’n kaartje zit een symbooltje. Dat symbooltje staat ook op een “vraagkaartje.”
Als je op een symbooltje komt te staan, krijg je er een vraag over.
Deze symbooltjes staan op een kaartje >

Hierover kunnen de vragen gaan op de vraagkaartjes:
Kruisje: een pechkaartje
Je hebt dit keer geluk maar je medespelers niet. Je krijgt 10 punten van elke medespeler!
Als een speler geen 10 punten heeft, krijg je al zijn punten!
School: een vraag over de school
Hoe worden de lokalen genoemd?
A) Met letters
B) Met cijfers
C) Met cijfers en letters

A.U.B: een vraag over een afkorting
Wat betekend Wi ?

Stapel boeken: een vraag over een vak;
in dit geval Wiskunde
(Wiskunde) Hoeveel is 144:12 ?

Lampje: Deze krijg je in het begin van het spel het
is een mentor-hint als je een vraag echt niet weet
kan je het kaartje in leveren en krijg je toch nog 5
punten

Docent: een vraag over een docent
Mag hij zomaar een SO afnemen?

Jij: een vraag over jezelf
Wanneer plan je je Dalton-Uren?

Heb je een vraag goed? Dan kun je daar 5, 10
of 15 punten voor krijgen. Onderaan het
kaartje kun je het goede antwoord vinden.
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Beknopte samenvating over hoe het spel kan verlopen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1e plaats

Je spreekt bijvoorbeeld af met je tegenstanders dat je speelt tot bijv. 100 punten.
Jan heeft 100 punten als hij op het vakje A.U.B. (linksboven) staat.
Jan moet zo snel mogelijk naar het paarse vakje midden in het spelbord.
Jan gaat daar zo snel mogelijk heen via de docent.
In de volgende beurt gaat hij naar het vakje A.U.B. (rechtsboven).
Daar heeft hij de vraag fout dus hij kan niet door lopen naar de overwinning.
Eerst zijn alle tegenstanders aan de beurt nu mag Jan het nog een keer proberen. Hij heeft de
vraag goed. In de volgende beurt mag hij op het paarse vakje staan om te winnen.

Groep 1:

Tamira, Romy, Doesjka, Maryse

Naar de brugklas toe, maar hoe ?
Zo heet ons brugklasspel. Het spel is voor kinderen uit groep 8 om naar de brugklas toe te gaan.
Het spel willen we als APP maken, maar ook om “gewoon” op internet te zetten; het komt in ieder
geval op de site: www.daltonbarendrecht.nl te staan. We zijn er al druk mee bezig.

De virtuele school
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Naar de brugklas toe, maar hoe ? Het spel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je start het spel op
Je geeft aan of je een jongen of meisje bent
Je komt in je slaapkamer en bekijkt je rooster (onthoud je vakken!)
Je pakt je tas in volgens de vakken, die op je rooster stonden
Je klikt op het raam om naar school toe te gaan
Als je daar aankomt moet je op een deur klikken en je gaat dan naar de les
In de les beantwoord je vragen zoals;
- Betekent LO gymnastiek?
Ja/Nee
- 100 + - 0,56 =
………….
8. Uiteindelijk worden alle punten die je hebt behaald bij elkaar opgeteld en je krijgt je
Highscore-lijst te zien.
Het spel wordt natuurlijk verder uitgewerkt dan dat hier boven staat. We willen er bijvoorbeeld in
verwerken wat je wel en niet fout deed, en er ook uitleg bij geven. Het is niet zo, dat als je het
speelt steeds weer dezelfde sommen of opdrachten krijgt. En het is, bijvoorbeeld, ook niet zo, dat
als je de som ‘‘ 11222 +- 4238737 = …’’ krijgt en je antwoord met -3227515 dat er niets gebeurd.
Je krijg dan niet gelijk het antwoord, maar er wordt eerst uitgelegd hoe je die som moet berekenen.
Het juiste antwoord is namelijk = -4227515.

< Het virtuele leslokaal

De virtuele slaapkamer >

De redactie van de TechNa wenst alle
oprecht belangstellende lezers, uiteraard,
een nieuwsgierig én voorspoedig 2013 toe !!!

2012
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Zie voor algemene informatie over het Technasium >>>

www.technasium.nl

