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zoek naar jong talent! Hoe ontdek je samen met kinderen hun talenten?
Symposium primair onderwijs – 19 april 2017
Tijd

Onderdeel

14.45
15.00
15.10
15.40
15.50

Inloop
Plenaire opening
Interview

16.25
16.35

Naar workshops toe
Workshopronde 1, keuze uit:

Lezing

Het Ideeëntoestel
Door David van der
Kooij, initiatiefnemer en
facilitator

Onderzoekend en
ontwerpend leren
Door Hanno van
Keulen, Lector
Leiderschap in
Onderwijs en
Opvoeding

Boester voor je mindset
Door Katja van Dalen,
leerkracht,
plusklasleerkracht,
ECHA - Specialist in
Gifted Education

Mini robot playground
van RobotWise: hoe
integreer ik robotica in
mijn reguliere lessen?
Door Tamar NeterGans, oprichter

Visual Thinking

Beschrijving
Welkomstwoord door dagvoorzitter Dolores Leeuwin
Dolores Leeuwin interviewt wethouder Simone Kukenheim
Dolores Leeuwin introduceert Margriet Sitskoorn
Margriet Sitskoorn vertelt hoe je als leerkracht het verschil maakt voor
alle kinderen, ongeacht of zij hoogbegaafd zijn of met een
taalachterstand kampen.

Het Ideeëntoestel is een lesconcept voor het primair onderwijs met
creatieve denk- en leerstrategieën. Het stimuleert leerlingen én
leerkrachten om flexibel om te gaan met problemen en uitdagingen.
Van Keule vertelt hoe kinderen met onderzoekend en ontwerpend
leren belangrijke vaardigheden leren. Denk daarbij aan vragen stellen,
verklaringen of oplossingen verbeelden en uitwerken tot een plan en
samenwerken.

Als leerkracht vragen wij een bepaald gedrag van onze leerlingen,
waarbij vaardigheden en een groei-mindset noodzakelijk zijn. Deze
workshop over mindset én de boesters van de DNKRS helpt je
leerlingen te motiveren en te laten presteren, in het bijzonder de
meer- en hoogbegaafde leerlingen.

De samenwerking tussen mens & technologie wordt steeds
belangrijker; robotica & programmeren zijn niet per se een apart vak,
maar te integreren in de reguliere lessen. Dat is de visie van Tamar
Neter-Gans, die je in deze interactieve workshop hoe je een werkwijze
kunt invoegen in de dagelijkse lespraktijk door gebruik te maken van
robots.
Wat is Visual Thinking (VTS) en hoe kan het de taalontwikkeling en het
kritisch denken stimuleren? Ervaar het in deze voorbeeldsessie.

Door Ellie van den
Bomen, oprichter en
adviseur

Maker education

Door Jose Remijn,
OBA, en Meia Wippoo,
Waag Society

Maakonderwijs is een relatief nieuwe beweging waarbij kinderen de
technische tools in handen krijgen om iets nieuws te ontwerpen en te
bouwen. Leren door te maken. In deze workshop komen de maker
movement, maker education en het nieuwe netwerk van Maakplaatsen
in Amsterdam aan bod. Steek ook zelf de handen uit de mouwen met
electronische circuitjes, en geleidende inkt.

Zuurstof voor
leesbevordering:
verhalen vertellen met
behulp van lego

Het programma Books, Bricks & Bytes is geïnspireerd op de leerlijn
Lego Education. Daarin worden diverse 21e-eeuwse competenties
gekoppeld aan leesbevordering en mediawijsheid.
In de workshop leer je hoe je onderdelen uit Books, Bricks & Bytes kunt
inzetten in de dagelijks praktijk.

Door Dave Damen,
projectleider Innovatie
& Ondernemerschap bij
Bibliotheek Rijn en
Venen

IMC Weekendschool
Door Heleen Terwijn,
oprichter en strategisch
directeur IMC
Weekendschool

Taxonomie van Bloom
Door Jaap Verouden,
adviseur
17.20
17.30
18.15
18.30

Oprichter Heleen Terwijn vertelt over de IMC Weekenschool, waar
nieuwsgierige kinderen en jongeren uit achterstandswijken
kennismaken met enthousiaste professionals en hun uiteenlopende
vakgebieden.
Tijdens deze workshop leer je hoe je je leerlingen meer kunt uitdagen
met behulp van het stellen van hogere-orde-denkvragen. We werken
met het model van de Taxonomie van Bloom. Ga zelf aan de slag en
leer opdrachten zinvol aan te passen en doe zo een beroep op het
evaluatieve, analytische en creërende denkvermogen van je leerlingen.

Pauze en wisselen
Workshopronde 2, keuze uit bovenstaande workshops.
Einde workshops,
afsluiting
Diner en
kennisuitwisseling

Dit symposium wordt georganiseerd door de OBA in
samenwerking met de Gemeente Amsterdam.

