Jaarkalender 2022-2023
Wetenschapsknooppunt Wageningen University
Breng(t) wetenschap in de klas!
Versie mei 2022: kijk op www.wur.nl/wkwu voor de actuele versie
Augustus 2022

September 2022

Oktober 2022

November 2022

Doorlopende activiteiten

Nieuw en bestaand
aanbod online en
inschrijving
Wetenschapper in de
klas (WidK) geopend

Opening inschrijving
kinderuniversiteit
di. 20 september

Kinderuniversiteit
woe. 19 oktober

Wetenschapsdag
Universiteit Utrecht
woe. 2 november

Wetenschap(per) in de klas
Wat willen jouw leerlingen weten over planten,
dieren, voeding of bijvoorbeeld klimaat? Nodig
een onderzoeker van Wageningen University &
Research uit.

Alle Scholen
Verzamelen
woe. 9 november

Wetenschapper in de
klas
December 2022

Januari 2023

Februari 2023

Maart 2023

Ontwerpwedstrijd:
inschrijving
woe. 7 december

Winterschool
Wetenschapsknooppunt
Nijmegen/WKRU
Woe. 25 januari op
campus Radboud

Senior Science Lab
voor PABO studenten
(CHE)
woe. 22 februari

Ontwerpwedstrijd:
- deadline inleveren
ontwerpen
ma. 20 maart.
- Finale woe. 5 april

Nieuw aanbod WidK
februari t/m juni 2023
April 2023

Mei 2023

Juni 2023

Junior Science Labs
woe. 17 mei

Junior Science Labs
woe. 7 juni en/of 14
juni

TOOL
De webapps onderzoekend leren en ontwerpend
leren van TOOL zijn in principe ontwikkeld voor
leerlingen uit groep 5 t/m 8.
Lesmaterialen
Verschillende lesmaterialen en inspiratiekaarten
zijn gratis te vinden op onze website. Tevens
zijn er gratis leskisten te lenen.
PABO Christelijke Hogeschool Ede
Activiteiten en lessen over Wetenschap en
Technologie zijn verweven in het curriculum.

NIBI conferentie
vr. 10 maart

* Voor komend schooljaar zullen de activiteiten
zoveel als mogelijk live plaatsvinden. Indien
nodig kunnen we de activiteit omzetten naar een
online versie.

Juli 2023

Contact

Inschrijving
Junior Science Labs
Opening inschrijving
datum volgt

Heb jij als leerkracht, of heeft de leerling, een
inhoudelijke vraag? Wij koppelen je aan de
juiste wetenschapper via
wetenschapsknooppunt@wur.nl

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!
www.wur.nl/wkwu
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