Uitnodiging
WT conferentie ‘Wetenschap in de Klas’
Wageningen Universiteit
Woensdag 6 oktober 2010
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de conferentie ‘Wetenschap in de Klas’ die 4 Gelderse VTB Steunpunten i.s.m.
het Wetenschapsknooppunt van de Wageningen Universiteit organiseren op woensdag 6 oktober 2010. De
conferentie is bedoeld voor teams, (toekomstige) leraren, directeuren en techniekcoördinatoren uit het
basisonderwijs.
Wetenschap, hoe doen we dat?
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen de wereld om zich heen kennen en begrijpen en ze zitten vol vragen.
Deze onderzoekende houding wil het onderwijs in wetenschap en techniek stimuleren door kinderen uit te dagen om
problemen op te lossen en op onderzoek uit te gaan.
Dat is mooi gezegd, maar hoe geef je hier als school invulling aan? Hoe zet je kinderen aan het onderzoeken en hoe
begeleid je activiteiten? En wat doe je als leerlingen vragen stellen waar je het antwoord niet op weet?
De conferentie ‘Wetenschap in de Klas’ speelt in op deze vragen en geeft u middels workshops en lezingen
handreikingen die u verder helpen om uw kennis te vergroten en met de kinderen op onderzoek uit te gaan.
Food4You Kinderuniversiteit
Parallel aan het programma voor leerkrachten, directeuren en Pabo-studenten, wordt in de middag een programma
voor kinderen van groep 6, 7 en 8 aangeboden. Terwijl u deelneemt aan het middagprogramma kunnen kinderen
(eigen kinderen of een aantal leerlingen van uw school) aan de Kinderuniversiteit deelnemen!
Ruimte voor Talent
Het programma VTB, dat in de afgelopen 10 jaar 2500 basisscholen heeft gestimuleerd bij de invoering van
wetenschap en techniek, krijgt een vervolg met het Masterplan ‘Ruimte voor Talent, ruimte voor Wetenschap en
Techniek’ dat van 2011 t/m 2016 uitgevoerd wordt. Jeroen Gommers van Platform Bèta Techniek zal in een
presentatie tijdens het middagprogramma aandacht besteden aan de mogelijkheden die dit programma scholen
biedt.
Geen kosten
Aan deze dag inclusief lunch zijn voor deelnemers geen kosten verbonden.
Meer weten en aanmelden?
Kijk voor het programma en contactgegevens op www.wtgelderland.nl
Zowel volwassen als kinderen kunnen zich via deze site aanmelden!

