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We hebben weer een bewogen eerste deel van het schooljaar gehad, helaas
nog steeds onder invloed van corona. Sommige groepen konden aan het
begin van het schooljaar nog net op excursie of bedrijfsbezoek. Maar helaas
was dat daarna niet meer mogelijk vanwege de oplopende besmettingen. Wij
vinden dat heel jammer omdat dit een belangrijk onderdeel is van het vak
O&O. Maar we zitten niet stil, er zijn gelukkig nog genoeg bedrijven die ons
willen helpen en het online overleg met een opdrachtgever wordt steeds
meer een vast onderdeel van het programma! We vonden het als team ook
heel jammer dat de ruimteweek niet meer door ging. We hadden leuke en
interessante workshops op de planning voor de verschillende klassen. Maar
deze gaan we zeker nog op een ander moment inplannen.
De groepen op locatie Zeldenrustlaan gaan steeds meer gebruik maken van
onze nieuwe faciliteiten, zoals de lasersnijder, 3D-printer en niet te vergeten
de VR-bril. Leerlingen maken in Sketch up hun eigen huis en kunnen hier dan
met behulp van de VR-bril door heen lopen! Ze vinden dit ontzetten leuk om
te doen. We hopen dat we in het tweede deel van het schooljaar meer
vrijheid krijgen voor bedrijfsbezoeken en excursies. Voor nu in ieder geval de
beste wensen en we gaan er als team samen met de leerlingen een mooi
tweede deel van het jaar van maken
Dominique Peterson & Renate Louwerse
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Klas 1– mevr. Defoer
Begin van het schooljaar zijn de brugklasleerlingen begonnen met het introductieproject. Dit is vooral werken op de
computer en een stukje veiligheid. Dit laatste is natuurlijk erg belangrijk voor als ze later dit schooljaar gaan bouwen en
werken in de werkplaats. Het introductieproject is meestal niet wat de leerlingen verwachten van Technasium, dus konden
ze gelukkig snel aan de slag met het eerste “echte” project. Dat was het project het verbeteren van de looproute in
ziekenhuis ‘de Honte’ van Zorgsaam. Het was dit jaar weer spannend of we naar het ziekenhuis konden voor de kick-off van
het project. Dit was gelukkig dit jaar wel het geval. De leerlingen kregen een rondleiding en moesten daarna wat opdrachten
doen zodat ze konden ervaren of de route goed werkte. Daarna hebben ze op school aan het project gewerkt en afgelopen
week hebben ze gepresenteerd. Dit jaar kon de opdrachtgever hier ook bij aanwezig zijn. Helaas gaat de ruimteweek nu niet
door, er stond een workshop gepland. Deze gaan we later in het jaar zeker nog maken. Na de kerstvakantie gaan de
leerlingen met een nieuw project aan de slag. Ze gaan dan een speeltje voor varkens bedenken.
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Klas 1—mevr. de Belie
Luchtwachttoren en kick off project stropersbos
Ik ga in deze nieuwsbrief er niet zoveel woorden aan besteden omdat de plaatjes genoeg zeggen. De leerlingen hebben
prachtige maquettes gemaakt om aan te geven hoe zij de openbare ruimte rondom de luchtwachttoren zouden
inrichten. Ze mogen terecht trots zijn op het werk dat ze geleverd hebben

Tussen het afronden door van het eerste project zijn we al eens gaan kennismaken met de opdrachtgever voor het nieuwe
project: de speelzone van het stropersbos in Sint-Gillis-Waas onder de loep nemen. We zijn heel blij dat we deze kans nog
hebben gekregen. Aan de docenten de tip om altijd voor goed schoeisel te zorgen als je naar een bos gaat :).
Na de vakantie starten we vol enthousiasme aan dit project
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Klas H2—mevr. Peterson
Wat heerlijk om dit jaar te kunnen starten met hele klassen voor ons. Voor de tweede klas begon het jaar leuk met
deelname aan de first lego league. Het overall onderwerp dit jaar was Cargo connect. De leerlingen gingen aan de slag met
alles wat met transport te maken had. Sommige moeten er echt weer inkomen. Andere locatie, andere docent en meteen
vol aan de bak, maar ondanks dit zijn er toch mooie dingen uit voort gekomen. Als eerste stond de robot op de planning.
Zelf een robot ontwerpen die allerlei missies kon uitvoeren. Er waren leerlingen die volledig losgingen en al zo bedreven
waren met technisch lego dat ze een top ontwerp hadden. Andere hadden wat meer hulp nodig. Armen die eraf vielen,
wielen die blokkeerde, maar met deze hulp konden alle robots geprogrammeerd worden.

In roulatie gingen ze aan de slag met het innovatie probleem en het programmeren. Dit alles hebben we afgesloten met
een teampresentatie, geheel met teamuitstraling passende bij het project en een wedstrijd om punten. het was spannend,
drones, pakketbezorging door treinen en metro's, amfibie voertuigen en herinrichting van stadsbussen. Uit deze drie
onderdelen zijn er twee winnaars uit de bus gekomen.

Eigenlijk zouden deze twee teams 9 december al gestreden hebben in de regio finale,
maar door alle maatregelen is deze verplaats naar februari. Afgelopen week hebben we
de kickoff gehad van het Vincent van Gogh museum in samenwerking met ASML.
Nieuwe groepjes, nieuwe kansen. Er is gevraagd één schilderij uit te kiezen en deze
letterlijk in een ander licht te zetten met technologie. Er werd al meteen druk
gebrainstormd en snel zullen de eerste ideeën op papier staan.
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Klas V2—mevr. Burm
De leerlingen van VWO 2 hebben het afgelopen weken gewerkt aan het programmeren van de legorobot en het
bedenken van een innovatief project in verband met transport. Dat laatste onderdeel vonden de meeste leerlingen best
pittig, hoe kan je nu zaken verbeteren aan het vervoeren van pakjes of het verminderen van wachttijden bij
maaltijdleveringen. De groepjes hadden uiteenlopende ideeën en zijn aan de knutsel gegaan. Het uiteindelijke product
hebben ze dan aan elkaar voorgesteld in de hoop dat ze iets innovatiefs hadden en dat het idee aansloeg bij de andere
groepjes. Het ging van een Peppa-mobiel tot een voertuig met witte wielen, maar ook een Ziggymobiel en een aparte
rijbaan voor vrachtwagens zodat er minder file zou zijn voor automobilisten. Er zijn ook twee groepjes die een drone
bedacht hebben om pakjes en eten makkelijker te leveren aan de huizen. De laatste groep heeft een systeem bedacht om
pakjes beter te stapelen in de vrachtwagens. Tijdens de wedstrijd voor de verschillende missies waren de groepjes aan
elkaar gewaagd, de leerlingen gaven aan dat het toch iets moeilijker is dan ze gedacht hadden. In de 6 weken die ze
gekregen hebben om de robot verschillende missies te laten doorlopen, waren er toch een aantal groepjes die vergeten
waren om het gemaakte werk op te slaan of niet goed gecontroleerd hebben hoe de robot moet staan. Hierdoor zagen
we allerlei soorten emoties: van vreugde tot frustratie en teleurstelling. Ook hier leren leerlingen mee omgaan tijdens
O&O.

Het nieuwe project is ook al van start
gegaan, in nieuwe groepjes hebben de
leerlingen de opdracht gekregen om
een interactieve tentoonstelling te
maken rond een schilderij van Vincent
van Gogh, de ideeën stroomden al
goed binnen in de hoofden. Maar dat
is dan weer voor de volgende nieuwsbrief.
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Klas H3 — mevr. Peterson
Na twee coronajaren en twee jaar geen bedrijfsbezoeken of excursies te hebben gehad zijn we de eerste week
vertrokken naar Neeltje Jans. Hier hebben de leerlingen uitleg gekregen over de werking van de Oosterschelkering en zijn er
ook in geweest. Daarnaast was het ook een erg goed uitje voor wat extra teambuilding tussen de leerlingen.
Vol energie konden we beginnen aan het nieuwe project. Het ontwerpen van een nieuwe hangplek voor jongeren
in Terneuzen. Wijkagent Kim de Mesmaecker heeft de leerlingen uitleg gegeven over haar werk en hoe zij overlast van
jongeren tegenkomt. Als kers op de taart hebben de leerlingen ook nog even haar werend vest aan gemogen.
Om een idee te krijgen van de situatie in Terneuzen zijn ze op de fiets de plekken die ze in hun hoofd hadden gaan
verkennen. Na de nodige inspiratie is er begonnen met ontwerpen en bouwen. Dit keer hebben bijna alle groepjes gebruik
gemaakt van de lasersnijder om hun idee vorm te geven wat heeft geresulteerd in erg mooie maquettes. Zwemfaciliteiten,
hangplekken zelf een soos gebouw is er ontworpen. Als afsluiting was het voor de meeste de eerste keer dat ze voor een
live publiek moesten presenteren. Dit gaf bij vele een mooie aanleiding om weer wat verbeterpunten te benoemen voor
het volgende project.

Het tweede project zouden we aftrappen in de Westerscheldetunnel, maar helaas een 1,5 week voor de excursie gooide
Covid toch weer roet in het eten. Gelukkig was de opdrachtgever, Dennis de Vos van Feyter Forklifts, bereid om uitgebreid
de opdracht in de klas toe te lichten. Het gaf een mooi beeld van alles wat je normaal niet in de tunnel ziet als je erdoor
rijdt. De veiligheid van de werknemers die zich in de servicemobielen verplaatsen gaan ze onder de loep nemen en daar
mee aan de slag. Om het ontwerp proces iets duidelijker voor de leerlingen te maken zijn we ook begonnen aan
de Groow tool. Deze tool helpt leerlingen om de stappen binnen het proces zichtbaar te maken en beter te benoemen.
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Klas V3—mevr. Louwerse
Het eerste project waar de leerlingen van vwo 3 mee aan de slag gingen was een project waarbij ze zelf een opdrachtgever
moesten zoeken. Hiermee bereiden we ze al wat voor op de keuzeprojecten in de bovenbouw. Het project wat ze moesten
doen was het maken van een “leskist” over wetenschap en techniek voor de basisschool. Nadat de groepjes waren ingedeeld
zijn ze op zoek gegaan naar een basisschool waar ze hun eigen gemaakte lessen mochten uitproberen. Alle groepen waren
hier netjes in geslaagd, maar helaas gooide ook hier corona veel roet in het eten. Een enkele groep mocht nog net naar een
basisschool, maar de meeste groepen helaas niet. Ze hebben hun lessen dan uitgeprobeerd op hun klasgenoten.
Er waren zeer interessante lessen gemaakt en tijdens de eindpresentatie heeft de docent hier dan ook een mooi beeld van
gekregen.

Het tweede project voor de 3e klas vwo gaat over het meten van fijnstof in de lucht. Schone lucht is van levensbelang. Ook al
is de lucht de laatste tientallen jaren veel schoner geworden, toch is luchtverontreiniging nog steeds een belangrijk
gezondheidsrisico in ons land. De technologie voor het meten van luchtkwaliteit verandert momenteel snel. Iedereen kan nu
zelf metingen aan de luchtkwaliteit doen met relatief goedkope ‘sensoren’. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu onderzoekt de werking en toepassing van deze sensoren. En er wordt gewerkt aan een meetnet waaraan iedereen
kan bijdragen. Belangrijke bronnen van fijnstof zijn: verkeer en vervoer, industrie en energievoorziening, land en tuinbouw,
huishoudens en de bouw. Welke invloed elk van deze fijnstofbronnen hebben op het leven op lokaal niveau verschilt.
De Provincie Zeeland wil graag weten wat de invloed is van deze fijnstofbronnen op de fijnstofconcentratie in onze
leefomgeving en mogelijke lokale verschillen. Met behulp van sensoren is het mogelijk voor relatief weinig geld relatief
goede meetapparatuur te ontwikkelen. Provincie Zeeland heeft meetsensoren beschikbaar gesteld en met behulp van deze
apparatuur gaan de leerlingen uit vwo 3 metingen uitvoeren in de eigen leefomgeving. Deze sensoren kunnen ze op hun fiets
bevestigen en zo op bijvoorbeeld hun route van school naar huis metingen doen.
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Startproject H4— mevr. Burm
Voor een heel groot deel van de leerlingen is het vak O&O een nieuw vak en zijn we aan de slag gegaan met het bekijken wat
de sterke kanten en de minder sterke kanten zijn van elke leerling. Maar ook kijken welke technische vakgebieden de
interesse hebben van de leerlingen. Na het samenstellen van een persoonlijk profiel zijn de leerlingen aan de slag gegaan
met het bedenken van oplossingen voor de drukkende huizenmarkt in Zeeuws-Vlaanderen. De opdrachtgever Niek van de
Calseijde, architect bij VG Architecten heeft de leerlingen op weg geholpen en tussendoor een keuze gemaakt welk idee ze
mochten uitwerken. Per groepje is er een locatie gekozen en zijn ze het idee gaan uitwerken in een maquette of met een
tekenprogramma. Twee groepjes hebben ook gebruik gemaakt van de 3D bril, waarbij je dan door het huis heen kon lopen.
Elk groepje had goed zijn best gedaan om origineel uit de hoek te komen en hun ideeën te presenteren. Vooral de maquette
uit Lego en het tekenprogramma met 3D bril hebben een grote indruk achtergelaten. Nu dat alle leerlingen hebben
kennisgemaakt met de werking van een O&O project, moeten ze de komende weken op zoek gaan naar opdrachtgevers
waarvoor ze dan zelf een probleem voor dit bedrijf gaan oplossen.

Startproject V4— mevr. Louwerse
De vierde klas is een combinatie van verschillende leerlingen bij elkaar,
leerlingen die al drie jaar O&O hebben gevolgd en leerlingen die het voor de
eerste keer volgen. Een uitdaging voor allemaal maar zeker ook voor de
docenten, met daarnaast ook situatie rond corona waardoor het aantal
aanwezige leerlingen nogal wisselde per les. Om een goed beeld van het vak
en zichzelf te krijgen zijn ze begonnen met het maken van een kwaliteitenkaart en het invullen van de competentiemonitor. Want het draait vooral
om vaardigheden en competenties, en om hierin te kunnen groeien moeten
de leerlingen eerst weten waar ze op dit moment staan. Na deze korte
introductie zijn we begonnen met een echt onderzoeksproject, aangezien
vwo leerlingen nog drie keuzeprojecten hebben voordat ze gaan beginnen
aan de meesterproef. De leerlingen moesten aan de slag met een project
waarbij ze een trainingsschema moesten bedenken voor volwassen mannen
die een obstacle run willen gaan lopen. Hierbij rekening houdend met
verschillende doelgroepen: beginner en gevorderden. Naast de trainingsschema’s moesten ze ook nadenken over de voeding in het traject vooraf en
op de dag zelf. Ze zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben dit voor de
kerstvakantie afgerond. Na de vakantie gaan ze aan de slag met het keuzeproject, hiervoor moeten ze dus zelf een opdrachtgever gaan zoeken. We
proberen ze op deze manier kennis te laten maken met de verschillende
werelden van techniek en de bedrijven uit de omgeving.
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VWO 5 —mevr. Louwerse
De leerlingen uit VWO 5 zijn dit jaar begonnen met het invullen van de competentie monitor. Hier moeten ze dan voor
verschillende competenties vragen beantwoorden. Op deze manier proberen we samen met Stichting Technasium de
leerlingen meer inzicht te laten krijgen in hun eigen proces. Want dat is een belangrijk onderdeel van het vak O&O, hun
eigen persoonlijke groei! Iedere leerling heeft zijn eigen sterke punten en minder sterke punten. Als ze hier meer inzicht in
krijgen dan kunnen ze hier mee aan de slag! Daarna zijn ze in groepjes aan de slag gegaan met het zoeken naar
opdrachtgevers. Alle groepen zijn hier in geslaagd en hebben mooie en interessante opdrachten gevonden. Ze zijn nu aan
het afronden en kunnen zich dan gaan voorbereiden op de eindpresentatie (maar eerst de toetsweek, succes!).

Meesterproef—mevr. Louwerse
In het examenjaar voor zowel havo als vwo moeten de leerlingen hun meesterproef uitvoeren. Hier moeten ze zelf achter
een opdrachtgever aan en het project zelf gaan schrijven en uitvoeren. Dit schooljaar loopt weer anders dan gewend, maar
alle leerlingen hebben een opdrachtgever gevonden.
Havo 5– examenleerlingen Technasium
Stan Dieleman, Tycho Jansen, Michel Haak en Timo Steel— CO2 en kostenreductie van de Oostsluis (Heymans)
Marit van Driel en Jeanine Tazelaar—Campagne over de gezondheid van jongeren (Jong leren eten)
Kaya Willemsen en Envy Letiç—Profileren van een bedrijf op sociale media ( MS Independent Virtual Assistant)
Meggy Lam en Thijmen Bakker—Promotie en ontwerp voor het (fictieve) bedrijf Ternose (TiDi media)
Jaimey Lensen, Rens Moret en Renske Zijlstra—Ontwerpen duurzame starterswoning (AM Zeeland)
Balder Huisman, Koen de Clerck en Levi van Alphen— Returncapsule (stichting Technasium)
Stijn de Jonge en Quinten Puister— Vervangen metalen frame tolpoortjes (Feijter Forkliftservice)
Tom Duininck, Rafaël Krugmann, Guido Dijkman en Lars de Putter— Verbeteren van de blaster (Arrestatieteam)
Sofie Hamelink— Uitwerken van een plan voor een nieuw natuurgebied (Provincie Zeeland)
Giovanni Kardol— Doe het zelf spel met Arduino (KWB Melsele)
VWO 6—examenleerlingen Technasium
Jelle van Lare— Ontwerpen nieuw logo (Kindcentrum Oude Vaart)
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Young Solar Challenge
De Young Solar Challenge is een project voor jongeren tussen de 14 en 17 jaar. Het doel is om meer jongeren enthousiast
te maken voor techniek en dit doen we door ze zelf een zonneboot te laten bouwen. Op deze manier komen jullie niet
alleen in contact met techniek, maar ook nog eens met innovatie en duurzaamheid. Bovendien spelen onder
andere teamwork, tactiek, communicatie, begroten en sponsoring ook een belangrijke rol. Het seizoen 2022 is
een Elfstedenjaar. Ze gaan twee weekenden varen en voorafgaand aan die tocht is er ook een proloog. Tijdens deze twee
weekenden moeten ze dus met hun eigen gebouwde zonneboot de Elfstedentocht varen!
Voor dit schooljaar hebben leerlingen uit Havo 4 en Vwo 4 zich aangemeld om hier aan mee te doen. Ze doen dit als een
keuzeproject, maar wel eentje waar ze veel extra tijd in moeten steken. Ze hebben hiervoor ook veel sponsoren nodig die
hun hierbij kunnen helpen, zowel financieel als in natura (bijv. elektra of verf). Heeft u hierin interesse? Stuur dan een mail
naar solarteam@lodewijkcollege.nl
Namens het team alvast bedankt,
Thomas, Sam, Kim, Farah, Lucas, Seppe en Tom

Contactgegevens Technasium-team
Algemene zaken en vragen kunnen via de mail: technasium@lodewijkcollege.nl
Technator onderbouw: mevr. Peterson: dpe@lodewijkcollege.nl
Technator bovenbouw: mevr. Louwerse: rlo@lodewijkcollege.nl
Wie geeft waar les:
Klas 1: mevr. Defoer (MDR) en mevr. De Belie (ABL)
Klas 2: mevr. Peterson (DPE) en mevr. Burm (EBU)
Klas 3: mevr. Peterson (DPE) en mevr. Louwerse (RLO)
Bovenbouw: mevr. Burm (EBU) en mevr. Louwerse (RLO)

@solarteam_lodewijkcollege

