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STOOOM MUZELINCK
In deze tweede nieuwsbrief van STOOOM vertellen we
vol trots dat het tweede STOOOMlab nu ook geopend is.
Op de locatie Muzelinck aan de Raadhuislaan in Oss kun
je terecht voor een mooi aanbod voor de groepen 5 en
6. We verbinden kunst en cultuur hier met technologie.
Je kunt je groep hiervoor inschrijven via de Culink
website. Het STOOOM aanbod is gratis voor scholen van
Filios en voor SAAM*scholen in de gemeente Oss en
Heesch
Wat gaan we doen?
Live drawing zorgt ervoor dat je zelf een rol kunt spelen
in een kunstwerk. Met projectie, zelfgemaakte
rekwisieten en tekenen op tablets brengen we een
kunstwerk tot leven. Ook maken we wearables zoals
bijvoorbeeld een robotarm of bewegende vleugels of ...
wat je maar kunt bedenken.
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Proefdraaien STOOOMlab Muzelinck - april 2019
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Escape VRoom voor groep 6 - schrijf nu in !
In het schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 gaan we een bijzonder project draaien voor
groepen 6. In een periode van drie maanden werk je met de klas aan de ontwikkeling van
een Escape Room. De basis is storytelling, een verhaal dat de context van de Escaperoom
schetst. Dit verhaal deel je in een digitale omgeving op in zes hoofdstukken. Bij ieder
hoofdstuk hoort een puzzel. In dit project combineren we cultuureducatie (beeldende
vorming/ruimtelijk werken, media, muziek) met technologie (maakonderwijs, virtual reality).
Maar ook puzzels met geheimtaal of code kunnen onderdeel vormen van de escaperoom.
Dat hangt af van de creativiteit van de klas.
Drie keer per jaar start er een traject waaraan steeds tien klassen (groep 6) kunnen
deelnemen. Er is begeleiding beschikbaar vanuit STOOOM en vakdocenten van Muzelinck.
Daarnaast organiseren we professionaliseringsbijeenkomsten voor leerkrachten waarbij we
je handvatten geven hoe je ook bij andere lessen aan de slag kunt met deze werkvormen.
Ieder traject wordt afgesloten met een mini Escaperoomfestival waarbij de deelnemende
klassen elkaars escaperooms kunnen uitproberen. Door een subsidie van het Cultuurfonds
kunnen we dit traject gratis aan jullie aanbieden. Schrijf je snel in via de Culink site. Heb je
vragen? Binnenkort kun je terecht bij de intermediair van Muzelinck of stuur ons een mailtje
via info@stooom.nl
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Uitleenkisten
STOOOM heeft uitleenkisten rondom diverse onderwerpen. Je kunt deze kisten voor een
bepaalde periode gratis lenen om in je klas te gebruiken. De kisten bevatten diverse
materialen maar ook leskaarten zodat je direct aan de slag kunt. De uitleenkisten boek
je ook via de website van Culink (zie volgende pagina). De uitleenkisten hebben we door
een subsidie van Oss Innoveert. Ideeën voor nieuwe kisten zijn welkom!
Welke kisten zijn er?
Build Your Own Robot (BYOR)
Alle materialen om met ongeveer de halve klas robots te gaan bouwen met technische
componenten en kosteloos materiaal.
Stop Motion
Decors, props, iPads, Stikbotstudio vind je allemaal in deze uitleenkist om in je klas met
stop motion aan de slag te gaan.
Lego Boost
Twee Lego Boost robots, twee iPads, een inspiratieboek, kortom alles om met de Lego
Boost Robot aan de slag te gaan.
Micro:bit - binnenkort te boeken
Tien micro:bits, materialen en 101 lesideeen. Je hebt zelf laptops of computers nodig
maar verder vind je alle benodigheden in deze leskist.
In voorbereiding
Augmented en Virtual reality (AR en VR)
Ontdekkist kleuters
Programmeren middenbouw
Fable robot - in samenwerking met derekenwinkel.nl
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Boeken - Bezoek aan lab, EscapeVRoom
en Uitleenkisten
Wil je een bezoek, project of een uitleenkist boeken dan kan dat via de Culink site. Je
vindt deze via https://muzelinck.culink.nl/
Iedere school heeft een inlog, vaak zal deze bij de cultuurcoördinator of bij de directie
bekend zijn. Je ziet op deze site direct welke data beschikbaar zijn. Wanneer je geboekt
hebt krijg je extra informatie toegestuurd voor jou als leerkracht en voor de ouders die
meekomen bij het bezoek aan het lab. Ook het inschrijven voor STOOOMlab Stadion
(groep 7 en 8) gaat via deze site. Lukt het niet of heb je vragen? Mail ons even via
info@stooom.nl
Meer weten? Kijk op www.stooom.nl of volg ons op sociale media
Facebook/Twiiter/Instagram/LinkedIn @stooomlab. We hopen jullie snel te ontmoeten
in een van onze STOOOMlabs.
Steamteam STOOOM Oss en omgeving

