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In dit nummer 2:

Spieghel historiael
Of het nu voorbij is gevlogen of niet, met
het begin van Periode 3 zijn we over de
helft van het schooljaar geschreden. En
inmiddels is het lente; per dag is het langer
licht. De Open Dag, de voorlichting over het
Technasium én de voorjaarsvakantie; het
ligt inmiddels ver achter ons.
Hebben wij daarmee “nieuws” te melden ?
Ja, met een terugblik. ’t Blijft bijzonder om
bepaalde gebeurtenissen vast te leggen én
er bij stil te staan. Zó kun je het bewaren,
delen, van een andere kant bekijken, terugzien én wanneer je er bij was geweest, in
zekere mate, door herinnering, herbeleven
of misschien zelfs wél even … koesteren ...
Samen maken we tegelijkertijd, al is het
een beetje, geschiedenis in de soms wat
gehaaste dagelijkse gang van ons leven.
Met deze bespiegeling in de historie begint
een (her)ontdekkingsreis, wanneer je er
maar voor open staat. Veel plezier ermee !
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Hulpvaardige leerlingen krijgen de laatste instructies bij de
3D-printer op de Voorlichtingsavond van 12 februari 2015.

Van Ghentkazerne én een stormbaan in de Zuidpolder
Wat is nu precies een stormbaan ? Voor een échte indruk was er een excursie naar de
Van Ghentkazerne in Rotterdam. Op dinsdag 10 februari verzamelden de leerlingen van
de tweede klassen om 06.45 uur op school. Ze werden in de kazerne opgevangen door
twee leden van het korps Mariniers, de heren Mooij en Van Rijsbergen.
Bij binnenkomst op het exercitieterrein
maakten we het indrukwekkende ochtendappél van de rekruten in opleiding mee.
Onze leerlingen zijn over de stormbaan van de
kazerne geleid. Bij ieder onderdeel heeft dhr.
Van Rijsbergen het eerst voorgedaan én heeft
dhr. Mooij uitleg gegeven over de essentiële
elementen, waarop moest worden gelet.

Appél op de Van Ghentkazerne: “… geééef acht ! …”

Zo maakten wij uiteindelijk kennis met de
stormbaan om de opdracht van de gemeente
Barendrecht uit te kunnen voeren. Zij vraagt
een aantrekkelijke stormbaan voor jongeren
van 12 tot 18 jaar in de Zuidpolder, zodat zij
er recreatief gebruik van kunnen maken.
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Niels Swinkels noteert over de stormbaan
van deze excursie:
We zijn naar de Van Ghentkazerne geweest om
daar over een stormbaan te gaan. De Van
Ghentkazerne is een kazerne van mariniers.
Wij zijn hierheen gegaan om informatie op te
doen over stormbanen.
Dit hebben wij nodig voor ons project:
“stormbaan in de Zuidpolder.”
Toen we daar aankwamen werden we
ontvangen door twee mariniers. We zijn toen
naar de kleedkamers gegaan om zo nodig om
te kleden. Daarna kregen we uitleg van de
Een erg hoge, en daarom gevaarlijke, stormbaan
mariniers. Ze zeiden o.a. dat de veiligheid
altijd het belangrijkste is. We hebben een warming-up gedaan. Hierbij moesten we over een
atletiekbaan hardlopen op verschillende manieren. Hierna gingen we naar de stormbaan.
We kregen stap voor stap de onderdelen uitgelegd die we dan gingen doen. Als er een aantal
waren uitgelegd moesten we die achter elkaar doen. We hadden eigenlijk verwacht dat er veel
onderdelen waren met heel veel modder waar je tot je knieën in de modder zou staan. Dat was
gelukkig niet zo. Uiteindelijk hebben we 1 hele
stormbaan gelopen. Er was nog een stormbaan,
die hebben wij niet gedaan omdat die veel te
hoog is en de onderdelen te gevaarlijk zijn.
Toen we de hele stormbaan hadden gelopen,
kregen we opdracht om twee “satéprikkers,” een
lange houten paal, door een aantal onderdelen te

dragen. Deze satéprikkers mochten de onderdelen en de grond niet raken. En wij mochten
de onderdelen ook niet aanraken !
Daarna werd de groep in tweeën gedeeld en
moesten we zo snel mogelijk over een net
heen klimmen dat boven een sloot hing.’
De eerste groep had een goede tactiek die de
tweede groep ook overnam: snel klimmen en
aan de andere kant eraf rollen. We hebben een aantal dingen geleerd van deze excursie.
Onder andere dat een stormbaan niet 100% modder hoeft te zijn, maar dat je ook een goede en
leuke stormbaan kunt maken zonder dat je van top tot teen onder de modder zit.
Ik heb dit een hele leuke excursie gevonden en ik heb er veel van geleerd.

Gemeente Barendrecht opdrachtgever
De gemeente Barendrecht is regelmatig opdrachtgever van ons Technasium.
Zij bewijst hiermee haar betrokkenheid in haar publieke taak voor de gemeenschap
binnen de educatieve functie van het openbaar onderwijs. Voor ons Technasium is dit
de enig juiste aansluiting met de publieke sector. Leerlingen kijken, bij elk project,
buiten de school naar een opdracht met een specifiek beroep uit de bètawereld, maar
nu óók, betrokken, naar taken én wensen van de lokale overheid; de eigen gemeente.
Op 26 januari 2015 zijn de dames wethouder Monhemius en Hooijmaaijers van de gemeente
Barendrecht bij ons op school geweest om leerlingen van de tweede klassen officieel de opdracht
te verstrekken voor het ontwikkelen van een stormbaan in de Zuidpolder. Het gebied wordt
opnieuw ingericht voor diverse doelgroepen. Voor de doelgroep 12 tot 18 jarigen wordt o.a. aan
een stormbaan gedacht op een terrein van 50 bij 150 meter. En zouden leerlingen van het
Technasium niet iets ingenieus goed doordacht én tegelijk iets speels kunnen bedenken ?
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2e klas - Workshop Landschapsarchitectuur
Leerlingen hebben 5 februari kennisgemaakt met het beroep van landschapsarchitect.
Hiervoor waren Annette Matthiessen en Saskia Hooijmaaijers bij ons op bezoek.
Zij zijn werkzaam als landschapsarchitect bij de gemeente Barendrecht.
Deze landschapsarchitecten voeren, wanneer alles goed gaat, de opdracht voor een stormbaan in de
Zuidpolder uit. We konden daarom geen betere experts wensen; zij zijn er direct bij betrokken.
In een diapresentatie hebben zij eerst duidelijk gemaakt hoe een ontwerp tot stand komt, met
welke eisen je aan het werk bent én wie de partijen zijn, waar je regelmatig mee te maken hebt bij
het ontwikkelen van een bepaald gebied.
Tijdens de presentatie werden er diverse vragen gesteld waardoor het beroep steeds duidelijker
naar voren kwam. Maar het mooiste om er goed achter te komen wat het beroep inhoudt, is door
het zelf iets uit te voeren. Leerlingen konden aan de slag met een échte opdracht. De herinrichting
van de Binnenbaan in Barendrecht. Sommige begrippen waren nieuw, zoals plan, vlak, verblijfsduur,
autoluw, attractieve invulling van de ruimte. Maar ook moest er rekening worden gehouden met de
loop van de zon. Ieder groepje heeft een plattegrond gekregen in een schaal van 1 : 500.

Na ongeveer een uur met elkaar plannen maken, werd de workshop afgesloten met het tonen van
de oplossingen én het stellen van vragen over de diverse mogelijkheden. Ook kwamen vragen over
het beroep van landschapsarchitect aan bod. Na afloop was dit bijzondere beroep nog meer duidelijk
geworden. De leerlingen hebben hierbij kunnen proeven aan het vormgeven van een plan. Mochten
er nog vragen zijn dan mag tussentijds contact worden opgenomen. Met dit alles moet het mogelijk
zijn om tijdens de eindpresentatie, op 1 april in het gemeentehuis van Barendrecht, een meer dan
goede oplossing aan te bieden van de gevraagde stormbaan. Annette en Saskia, hartelijk bedankt !
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1e klas - Presentaties Goldbergmachine
Eind januari presenteerden de eerste klassen aan ouders hun Goldbergmachines. We
lazen in de TechNa 4.1 over de Goldbergmachine mét het waarom van deze opdracht
als project; het ging om het bakken van een ei én het openen van een rits. De eerste
klassen moesten er een flesje mee openen. Hieronder een impressie van klas T1C.
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1e klas en het Bijenhotel in Zwijndrecht
In de derde Periode zijn de eerste klassen gestart met dit “natuurlijke” project.
Het hotel voor solitaire bijen moet 3 april worden geplaatst op een aangewezen
plek op de Hoge Nesse in Zwijndrecht. Tegelijk was er een onderzoek naar het
leven van bijen, welke er in Nederland voorkomen en de bijensterfte.
Derk Hermans schrijft:
Op een mooie dinsdag morgen in februari stonden de twee brugklassen klaar om op de fiets naar
"De Hooge Nesse" in Zwijndrecht te gaan. De Hooge Nesse is een natuurgebied. We kregen daar
een cursus om te leren hoe je een bijenhotel maakt. De organisatie van het natuurgebied heeft
namelijk aan ons gevraagd om een bijenhotel te maken.
We gingen fietsend naar De Hooge Nesse toe en daar aangekomen, stonden de begeleiders al
voor de ingang klaar. We hadden rugzakken meegenomen om er al het riet, dat we afknipten, in
te doen. Het riet afknippen was nog een hele klus. Tijdens het knippen liepen we gelijk door De
Hooge Nesse heen. We moesten een bepaalde route volgen en kwamen bij de plek aan, waar het
bijenhotel geplaatst zal worden. Daar werd door de begeleiders uitgelegd waarom dat een
perfecte plaats is voor het bijenhotel.
Na de leerzame uitleg gingen we naar "’t Weetpunt," het informatiepunt van De Hooge Nesse.
Daar maakte iedereen een eigen bijenhotel met al het riet dat we verzameld hadden. Het kostte
veel tijd om een bijenhotel op te vullen, want er moet ontzettend veel riet in, veel meer dan je
denkt. Na deze leerzame cursus gingen we weer terug naar onze school en tijdens het fietsten
werd er nog veel over nagepraat hoe leuk het was.

Er mag maar 1 hotel geplaatst worden per klas.
Aan de hand van een beoordelingsformulier zijn
aan elkaar tips en tops gegeven met een
cijferbeoordeling. Uiteindelijk was er één groepje,
dat de meeste punten van de andere groepen had
gekregen. De leerlingen van dit groepje, de
ontwerpers van het uiteindelijke hotel, hebben de
rol van werkverdeler op zich genomen. Andere
groepjes adopteerden een onderdeel van het
hotel, om dat in elkaar te zetten. - Ontwerp T1D
Een heel ander groepje is zich gaan buigen over
het informatiebord om de bezoekers van de Hoge
Nesse informatie te geven over het bijenhotel.

Meer info >www.natuur-zw.nl/Wordpress/snl-zw/de-hooge-nesse/
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TED x Youth

Delft

2015

TED is een begrip. Het staat voor Technology, Entertainment, Design. En het is een
platform voor mensen met ideeën, die het waard zijn om te verspreiden. Hiervoor
wordt uiteraard het internet ingezet. Iemand legt aan een zaal belangstellenden
een nieuw idee, onverwachte uitkomst of invalshoek uit; je kunt het een lezing of
conferentie noemen, waarbij mensen vaak aan de lippen van de spreker hangen.
Met een licensie van TED mag iedereen TED-bijeenkomsten organiseren. Zó is er óók deze
jongerenversie in Delft ontstaan dankzij een groep mensen, die inzien hoe waardevol dit is.
Op 27 januari gingen we met een selecte groep van bijna 40 leerlingen van het 1e t/m het 3e
leerjaar naar Theater De Veste in Delft. Het is inmiddels de thuisbasis van de TED-lezingen
voor jongeren. We kwamen met de bus nét op tijd aan; toen we in de zaal zaten, begon het
programma eigenlijk meteen. Oef .., dat was werkelijk nét op het nippertje …
Na afloop, én de dag erop, waren de leerlingen, die aanwezig mochten zijn enorm te spreken
over deze bijeenkomst. Het was iets wat “overall” hun belangstelling enorm heeft geprikkeld.
Vooral het raakvlak met het Technasium werd geprezen. Iemand uit de 3e klas zei: “vijf
sterren !” Een ander merkte op: “Héél inspirerend, eigenlijk is dit pas onderwijs !”
Wij werden, die ochtend in de zaal, verwelkomd door een gastvrouw en gastheer, die met
aangename en heldere uitleg de sprekers én artiesten – dans, zang, cabaret - aankondigden.
De TED-sprekers waren in volgorde van opkomst:

10.00 uur

Winny de Jong sprak over het belang van data, maar ook dat je dit zomaar moet geloven.
Casper Wolf is 13 jaar en hoort bij het Rookie Team Snowboarden Freestyle. Hij zit in een
sportklas, zodat hij via de NOC-NSF kan blijven trainen voor de Olympische Spelen van 2020.
Dolf Grande bedacht NEAT tegen verspilling van voedsel, een digitale veiling van producten
die over datum dreigen te raken en die, bijvoorbeeld, restaurants, als ware het “last minute,”
kunnen kopen.
Marjan van Aubel ontwierp, met het idee dat alle kleine beetjes helpen, een servies met
zonnecellen en een tafel, die je dan wel moet opruimen, met zonnecellen. Dit is genoeg om
een lamp uren te laten branden of om een mobiel op te laden.
In de ochtendpauze werden o.a. op grote schalen sprinkhanen aangeboden –

11.00 uur
11.20 uur

Leonie Stolwijk en Lois Vlaar spraken over de waarde van afvalmateriaal, in het bijzonder
spijkerstof. Ze bedachten manier om van “spijkerpulp” diverse producten te maken.
Sean Pieters hoort bij een collectief van acht man, die diverse projecten bedenken en
uitvoeren. Het collectief heeft een fablab/werkplek in Delft.
Kamiel Scholten is 16 jaar én de fotograaf van Chef’s Special en Jett Rebel. Hij vertelde
hoe het, via verkeersborden, zo kwam en wat zijn ideeën voor de toekomst zijn.
In de middagpauze kregen we een Inspiratielunch - er waren Workshops en technische
snufjes – met lunchpakket. Diverse sprekers liepen rond om vragen aan te stellen –

12.15 uur
13.30 uur

Aagje Hoekstra is ontwerper. Zij dacht aan de waarde van insecten en bedacht hoe je van
dode kevers bioplastic maakt. Ze is er nog niet, er zijn nog veel meer kevers te ontdekken.
Hubert van Os is ondernemer. Hoe kijkt hij met z’n wereldwijde blik tegen de dingen aan ?
En hoe zou jij, volgens hem, er tegenaan kunnen kijken ?
Lonneke Boonzaaijer bedacht Swapp, een app om mode en accessoires te ruilen. Hoe gaat
dat; een idee in de markt zetten ? En welke praktische problemen kun je tegenkomen ?
Loretta van der Horst is journalist en maakt ook documentaires. Zij vertelt over haar
betrokkenheid in haar werk én gaf daarbij een schrijnend voorbeeld uit Mexico.
www.tedxyouthdelft.nl/tedxyouthdelft-2015/
www.nl.wikipedia.org/wiki/TED_(conferentie)
www.ted.com

14.30 uur

- zie alle conferenties (!) én bekijk het archief <
- uitleg over TED <
- officiële website van TED (veel in NL ondertiteld) <
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Who owns the future ?

Wie heeft de toekomst ?
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Presentaties Duurzaam Hernieuwbare Energie - klas 3 en 4
Op woensdagochtend 14 januari werd in aanwezigheid van een kleine groep ouders
het onderzoeksproject gepresenteerd aan de opdrachtgever Croon Elektrotechniek B.V.
Hiervoor waren de heren Van Akkeren en Van Doesburgh aanwezig.
Namens de school zaten mevr.
Aalberse en de heren Bijvoet
en Van Reede klaar. Het 1e
lesuur begon de de 3e klas.
Vanaf het 2e lesuur zouden
leerlingen van de 4e klas, in
hun Daltonuur, erbij komen.
Helaas had niet elke groep van
de 3e klas hun spullen in orde
en moesten we wat later
beginnen. Ook hierdoor waren
we aan het eind van het 2e
lesuur niet exact op tijd klaar.
De presentatie moet tegelijk
het onderzoeksproces in relatie
tot het resultaat duidelijk
maken. Daarbij kunnen er, na
afloop, vragen worden gesteld.
Wat dit alles betreft hebben
we een hoge verwachting. En
om eerlijk te zijn: niet elke
groep van de 3e klas voldeed
aan deze hogere verwachting.
Nog iets te vaak werd er tekst
opgelezen, soms ook letterlijk
wat tegelijk op het Smartboard
was te zien. Tegelijkertijd
beseffen we, dat je zoiets
moet leren. En enkel door het
vaak te doen. En wie is er dan
nooit zenuwachtig geweest ?

Hoe kan een bedrijf zichzelf
voorzien met groene energie ?
Behalve aan de opwekking van
energie moet ook aan de opslag
ervan worden gedacht.

verdieping, waar werknemers
in de pauze op fietsen niet
enkel energie opwekken en de
conditie op peil houden, maar
ook hun eigen vet verbranden.
Of was er het idee, dat een
bedrijf direct naast een rivier
turbines in gang kan houden
met een groot waterrad.
Zo was er ook een schiereiland
aan de kust bedacht, waarin
een inham eb en vloed continu
voor energie zorgen (naast
windmolens en zonnepanelen)
waar, overtollige energie in
water wordt opgeslagen.
Een groep van de 4e klas Havo
construeerde een “perpetuum

mobile” van twee tegenovergestelde
“hoefijzers”
met
afstotende
magneten
om
elektriciteit op te wekken.
De groep van de 4e Vwo had
zich over het niet ongevaarlijke waterstof gebogen. Daarbij gaven zij ook uitleg over
hoe een windmolen werkt.
Een week later hebben de
heren Van Doesburgh, Bijvoet
en Van Reede, van elke groep,
de eindrapporten besproken.
Op één groep na bleek dit van
voldoende tot goed.

Een presentatie moet wél goed
worden voorbereid en daarbij
geoefend ! Gelukkig had een
aantal dat vrij goed gedaan én
liep het daarom “gesmeerd.”
We hebben bij de 3e klas ook
een aantal goed originele
ideeën gehoord én gezien.
Soms ook met een geinige
knipoog, zoals bij een gebouw
met een wel heel opmerkelijke
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Unilever & “Green Life” InHolland - Zout in de soep
Heb jij het zo zout gegeten ? Op zich is dit een opmerkelijke uitdrukking. Feit is wel, dat
de laatste jaren de voedingsindustrie wordt gewezen op de hoeveelheid zout in hun producten. De strekking is, dat het wel wat minder kan. Sta jij er bij stil hoeveel gram zout
je elke dag binnen krijgt ? Laten we ergens beginnen; bij de soep. Unilever werkt mee.
Klas 3 krijgt in Periode 3 nog een
Onderzoeksproject, omdat dit
broodnodig is. Het vak O&O is
niet enkel Ontwerpen, maar ook,
Onderzoeken.
De hiervoor nodige vaardigheden
moeten óók worden ontwikkeld
én verfijnd. Met een redelijk
evenwichtige verdeling van
Ontwerp- en Onderzoeksprojecten
willen we een nodig logische basis
leggen voor de Bovenbouw.

Op 26 januari kwam mevr. Mathot, R&D (Onderzoek & Ontwikkeling) manager van het analytisch laboratorium bij Unilever,
een presentatie geven. Zij begon te vertellen over ons nieuwe
project, maar ook dat een excursie naar de fabriek niet mogelijk
was vanwege de hygiëne. Zij liet later wel een film zien van dit
gesloten productiesysteem. Zij vertelde iets over de visie van
Unilever (Sustainability Living Plan), omzet en productgroepen.
Met de vraag: welke verschillen in zoutgehaltes een consument
kan waarnemen, gingen we de diepte in. Ongeveer 75% komt
van “verpakte fabrieksproducten” én 15% van wat we zelf thuis
gebruiken; de rest zit in brood, kaas, olijven e.d.

Met welke minimale hoeveelheid
zout is soep nog lekker ? Unoxsoep, van Unilever, is ermee
bezig. Het wil maatschappelijk
verantwoord, en daarbij ook
duurzaam, produceren.

De WHO beveelt 5 gram per dag aan (NL 6 gram), terwijl de
zoutinname in Nederland tussen 9 en 12 gram per dag is.

De vraag is: in hoeverre kun je
het toevoegen van zout aan de
consument overlaten ? Feit is, dat
Unoxsoep staat voor voedzaam
én lekker. Wil het minder zout
toevoegen dan zal Unilever, dit
slim moeten aanpakken. Over
smaak, zegt het spreekwoord,
valt niet te twisten.

Wat geur en smaak aangaat, zijn er diverse testen. We kennen
vijf basissmaken: zoet, zuur, zout, bitter, umami. Maar we
kunnen als mens, met 30.000.000 reukcellen, 10.000 geuren
onderscheiden. We sloten af met een geurtest van 20 aroma’s.
Elke leerling kreeg een formulier én per tafel van drie werden 20
witte stokjes uitgedeeld. Ruiken maar ! Na afloop werd de
uitkomst bekend gemaakt. En … ? Had je er een neusje voor ?

Er zijn al genoeg producten, die
“light” zijn met minder, tot 0%,
vet. Is minder zout, nu, de te
nemen uitdaging ?
Én wat wordt het hierna; suiker ?

Op 2 februari was mevr. Van der Ham van Green Life Sciences
van de Hogeschool InHolland Delft. Opleidingen van dier- en
veehouderij tot milieu- en landschapsinrichting, van tuinbouw
tot voedseltechnologie zijn er mogelijk.
Voor de pauze was er theoretische verdieping, na de pauze was
het meer praktisch ingericht.
Mevr. Van der Ham liet ons met kokosbrood merken, dat je je
neus nodig hebt om smaken te proeven. Met je neus dicht
proefde je het kokosbrood niet. Geur is dus ook voor een
smaakproef belangrijk. En als je veel van hetzelfde voedsel
achter elkaar eet komt er zo’n gewenning, dat iets,
bijvoorbeeld, steeds minder zout smaakt.
Zij legde daarbij, met een film, de Wet van Weber uit; een
relatief opmerkelijk verband tussen menselijke zintuigen én
gewaarwordingen. Onze zintuigen meten in verhoudingen. Til je
5 kg aan boodschappen, dan merk je goed, als er een nóg een
kilo bijkomt, maar als je al 15 kg tilde, merk je dit weer amper.
De twee uur durende bijeenkomst eindigde met het kleurloos
proeven van de vijf basissmaken én de kwestie van verdunnen.
Het sloot perfect naadloos aan bij de presentatie van Unilever.
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Voorlichtingsavond Technasium 2015

Donderdagavond 12 februari waren de deuren van de school hiervoor geopend. Terwijl
ouders naar een presentatie luisterden in de aula, waren hun kinderen, in drie verschillende groepen, met iets technisch bezig in het Technasiumlokaal. Uiteindelijk vonden zij
elkaar daar weer terug én was er ook hier de gelegenheid tot het stellen van vragen. Bij
elk van de drie groepen stonden behulpzame technasiumleerlingen klaar. En in de aula
hebben dappere meiden (!) van verschillende leerjaren een eigen project gepresenteerd.
Al deze leerlingen willen wij hierbij nogmaals bijzonder bedanken voor hun extra inzet !
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Excursie Vwo 4 - aardappels
Voor het project “Frites uit klei” (opslagverbetering aardappelen) van Periode 3 is de
groep van VWO 4 naar een opslagplaats geweest voor aardappelen in Strijen. Ze werden
in de loods door dhr. De Ruiter ontvangen, die momenteel 650 ton aardappelen bewaard.
De oogst is van vorig jaar augustus en vanaf die tijd liggen de aardappelen tot wel 4 meter hoog
opgestapeld in afwachting als grondstof voor frites. De aardappelen liggen opgetast in vakken,
verdeeld in de geconditioneerde schuur. Voor de leerlingen is het zaak om uit te zoeken welke invloeden op de aardappel
inwerken. De omstandigheden moeten zo gemaakt
dat het lang kan worden
bewaard. De aardappelen
liggen er nu 5 maanden en
vermoedelijk worden ze
gebruikt in mei; zo’n acht
maanden na de oogst.
Nu wordt de temperatuur
gemeten. Verder vindt er vooral visuele controle plaats. Om dit uit te voeren is er een loopbrug
gebouwd boven de aardappelen waar je zicht hebt op de verschillende compartimenten.
In de berg met aardappelen zijn temperatuurvoelers geplaatst
die ongeveer 1 meter in de berg met aardappelen steken. De
meetapparatuur is op dit moment alleen afleesbaar in de
loods. De loods is gebouwd met isolatie, waardoor het ook kan
worden gebruikt als koelcel.
Met vier grote ventilatoren wordt de ruimte geconditioneerd
en de berg met aardappelen geventileerd.
De leerlingen krijgen nog een workshop over invloeden, die in
de aardappel voor een (chemische) omzetting zorgen.
Met deze kennis zullen ze onderzoeken hoe je, met eenvoudige sensoren, aardappelen controleert
en, daarmee, optimaal geconditioneerd opslaat. Het gaat dus eigenlijk om een eigentijdse toepassing van klimaatcontrole, die op afstand op één of andere manier afleesbaar is.
Na het bezoek aan de aardappelopslag zijn we
naar Oudenhoorn gereden om de productie bij
Farm Frites te bezoeken. De uiteindelijke
bestemming van de aardappelen van dhr. de
Ruiter. Helaas mochten er tijdens dit bezoek
geen foto’s worden gemaakt anders waren we nu te zien in hygiënische
bedrijfskleding. Met veiligheidsschoenen, een witte jas, haarnetje en
baardnetje op, anders mag je de fabriek niet in. We hebben de gehele productieroute doorlopen,
die de aardappel maakt vanaf binnenkomst tot en met de gestapelde dozen friet bij de uitgang.
Er wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige technieken om aardappelen te schillen d.m.v. druk,
temperatuur en vacuüm. Na het sorteren op grootte worden de aardappelen met een snelheid van
70 kilometer per uur, bij een temperatuur van 70 graden Celsius, door snijmessen gejaagd om als
gesneden friet diverse keuringen af te leggen. Eenmaal goedgekeurd worden ze kort voorgebakken op 110 graden Celsius en in een superkoeler ingevroren op -10 graden. Na het geautomatiseerde verpakken, worden de frites opgeslagen voor levering aan de afnemers (horeca, winkels).
Het was een bijzonder geslaagde afsluiting van deze excursie, waarbij de leerlingen kennis namen
van de opslag van de aardappel tot en met het industrieel verwerkingsproces van frietjes.
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Het Keuzeproject van Havo 4
Periode 3 en 4 is de tijd, dat Havo 4 aan een keuzeproject werkt als voorbereiding op de
Meesterproef in het examenjaar. Via de Stichting Technasium pioneren wij dit jaar met
“Bouwstenen voor de Bovenbouw.” In Periode 3 gaat het om fase 1 en fase 2 samen.
Om te beginnen inventariseert elke leerling voor zichzelf, de ontwikkelde eigen competenties,
capaciteiten en interesses. Met behulp van formulieren, knippen en plakken wordt dit in kaart
gebracht. Hierna volgt de samenstelling van het team; welke competenties, capaciteiten en
interesses vullen elkaar aan ? Aangezien we nu met enkel acht zij-instromers te maken hebben, is
er weinig keus voor “de kandidaten;” maar toch kunnen er nu twee groepen worden gemaakt.
Fase 1 blauw

Voorbereiding en ontwikkeling van het Team

Steen 1

Steen 2

Persoonlijk profiel
Fase 2 rood

Teamvorming

Steen 6
Expert
vinden

P
3

Steen 7
Definitieve opdracht
vaststellen

Steen 8
Plan van Aanpak
opstellen

Steen 11
Risicomanagement

Steen 12

Steen 15

Steen 16

Uitvoering

Steen 9
Individuele
verdieping

Fase 4 groen

Steen 4
Twee projectonderwerpen

Begeleiding en plan van Aanpak

Steen 5
Opdrachtgever
vinden
Fase 3 oranje

Steen 3
Teamontwikkelplan
(TOP)

Steen 10
Projectadministratie

Zelfreflectie

P
P
4
4

Afronding

Steen 13

Beoordeling

Steen 14
Prototype
Eindrapport
Eindrapport

Presentatie

Zelfevaluatie

Een Keuzeproject is een soort “mini-meesterproef;” de bouwstenen zijn gelijk, maar kleiner.
In het examenjaar worden, bij de Meesterproef, deze bouwstenen verdeeld over Periode 1, 2 en 3.

Wanneer de groep eenmaal is samengesteld, wordt er een TeamOntwikkelPlan (TOP) opgesteld.
Hieruit volgt een eigen keuze voor een Project. De groep bedenkt zelf de opdracht, de opdrachtgever en de (vaktechnische) expert die nodig zijn, al is er zeker nog overleg met de docent.
De opdracht heeft te maken met één van de zeven bètagebieden. Nadat de groep heeft
geanalyseerd wat zij te bieden hebben, moet er contact worden gelegd met de opdrachtgever en
een expert (ook hiervoor zijn eventueel formulieren). Mocht dit succesvol zijn afgerond, dan moet
elke groep een Plan van Aanpak maken voor de gehele Periode 4. In deze Periode moet, op een
bepaalde manier, een prototype of rapport worden gemaakt. Zó moet er in Periode 3 écht het
nodige voorbereid én gedaan worden.
Het initiatief ligt bij “de kandidaten;” bij een aantal was te merken, dat zij aan het werk moeten
gezet. Misschien was er wat onzekerheid ? In het Technasium moet er écht “een andere knop”
aanstaan ! Havo 4 gaat dus op eigen initiatief én, verwachten we, met volle vaart aan de slag !

Marketing
& Money

Science &
Exploration
f
Water, Energie
& Natuur

Mens &
Medisch

Lifestyle
& Designf

Food &
Vitality

Mobiliteit
& Ruimte

Zie: http://www.betawerelden.nl/
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2e klas en de Technasium Top Award 2015
Maak een deelontwerp voor een duurzaam en energieleverend schoolgebouw op basis
van biomimicry (http://www.biomimicrynl.org/). Dat is dit jaar de uitdaging voor de
Technasiumleerlingen die meedoen aan de Technasium Top Award. De leerlingen kruipen voor
deze opdracht in de huid van een biomimetic architect en ontwikkelen een slimme oplossing
op basis van biomimicry, waardoor het gebouw energieleverend wordt. De voorronden zijn in
februari. De finale is op 17 en 18 april. Zó staat dit te lezen op www.technasiumtopaward.nl.

Feline van Doorn doet verslag van een voorronde in Utrecht:
Op 18 februari was het dan zover, we mochten naar het Technasium Top Award in Utrecht om
ons ontwerp van een energie leverend schoolgebouw te presenteren.
Met het ontwerp zijn we de gehele 2de periode van het jaar bezig geweest, in ons groepje had
iedereen een eigen taak voor de voorbereidingsopdrachten, waardoor we snel verder konden met
het maken van het ontwerp, dit bleek uiteindelijk een goed uitwerkt idee te worden.
We gingen het 4de uur van school weg. We gingen naar de Hogeschool Utrecht. Eenmaal daar
aangekomen gingen we snel naar binnen om ons te registeren en een nummertje te trekken voor
wanneer we de presentatie moest doen. Wij kregen nummer 5 van de 9, dit was een prima plek,
niet als eerste en ook niet als laatste.
Het was dan eindelijk echt zover, we moesten onze presentatie doen, het ging echt heel erg
goed, de overgang was goed, iedereen wist zijn tekst nog en we hebben goed, hard en erg
duidelijk gepraat. We zouden zelfs nog wel eens kans kunnen maken om door te gaan naar de
finale.
Na alle presentaties moest de jury een beslissing maken, in deze tijd kregen wij een workshop
over 3D-vormen bouwen en vijfhoekige vormen in de natuur, we mochten samen met nog een
andere groep een grote ster van 2 meter hoog in elkaar zetten, en het moest natuurlijk 3D zijn!
Dit ging voor ons heel makkelijk en snel, we waren zelfs als eerste klaar!
Toen kwam de jury ons weer halen. We gingen naar beneden en daar kwam de uitslag... we zijn
helaas net geen 2de of 1ste geworden, maar kregen wel grote complimenten over onze ideeën en
ons model op Sketch Up. Ondertussen beheersen we dit 3D tekenen steeds beter.
Het was een zeer geslaagde dag, we hebben een hoop opbouwende kritiek gekregen van de jury,
na afloop kregen we een tasje met spullen. En toen maar weer terug naar
school …, maar dan hebben we eerst nog wel goed in de file gestaan … 
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Impressie van de Open Dag 2015 vrijdag 19 januari [ bij / in / op het Technasium ]

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