NUMMER 7 - JUNI 2021

INHOUD
INSCHRIJVEN
STOOOM
- 2
ESCAPEVROOM
-3
OOL OP STADION- 4
OSS SCHAKELT DOOR
- 5
LEREN MET BADGES
- 6

GOED NIEUWS
VAN HET STEAMTEAM
Beste collega's,
Wat hebben we er lang op moeten wachten. Maar
nu ziet het er gelukkig toch heel goed uit.
Na een sluiting van 18 maanden gaan in september
onze beide STOOOMlabs weer open voor bezoek.
Vanaf 15 juni a.s staat de inschrijving open voor
schooljaar 21-22. We hopen jullie snel weer te
begroeten in STOOOMlab Stadion of STOOOMlab
Muzelinck.
Het Steamteam - GertJan, Suzanne, Sandra, Ruud
en Tessa
www.stooom.nl
info@stooom.nl
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Inschrijven voor bezoek aan STOOOM
Wat is STOOOM?
Bij STOOOM gaat het om onderzoeken, ontdekken en ondernemen, over wetenschap en
techniek, over digitale geletterdheid, over maakonderwijs en creativiteit, over media, over
duurzaamheid en meer. STOOOM gaat over praktisch aan de slag gaan met uitdagende
opdrachten, over je verwonderen, je talenten ontdekken, over samenwerking met het
bedrijfsleven en meer.
Waar vind ik STOOOM?
Er is een STOOOMlab op locatie Het Hooghuis Stadion. Dit lab is voor bezoeken door
groepen 7 & 8 (ochtenden). In de middag is het lab in gebruik door leerlingen van het
voortgezet onderwijs. En er is een lab op de locatie Muzelinck. Dit lab is met name bedoeld
voor leerlingen van de groepen 5 & 6.
Is er ook aanbod voor groep 1 t/m 4?
Dat is er zeker. We hebben een groeiend aantal STOOOM leskisten vol mooie materialen,
activiteiten en ideeën. Je kunt ze reserveren via Culink. Daarnaast kunnen we jullie ook
helpen bij het voorbereiden van projecten. Stuur hiervoor een mailtje naar
info@stooom.nl
Van wie is STOOOM?
STOOOM is een gezamenlijk initiatief van Filios Scholengroep, SAAM*scholen, Het
Hooghuis, Bibliotheek Oss, Muzelinck centrum voor de kunsten en Talentencampus Oss.
Het Steamteam helpt je bij al je vragen.
Wat kost het?
Omdat Filios Scholengroep, SAAM*scholen en Het Hooghuis Stadion bijdragen aan
STOOOM is het voor hun leerlingen gratis. Voor SAAM*scholen geldt dat voor de scholen
in de gemeente Oss en Bernheze. Hoor je niet bij deze scholen neem dan even contact
met ons op. We spreken dan samen een prijs af.
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Inschrijving project EscapeVRoom
Heb je een groep 6, 7 of 8? Dan kun je je inschrijven voor het project
EscapeVRoom. Je gaat dan onder begeleiding van vakdocenten vanuit
Muzelinck met je klas een Escaperoom maken waarin storytelling, beeldende
vorming, virtual reality en techniek centraal staan.
Je kunt hier eenvoudig taaldoelen aan verbinden bij het schrijven van het
mysterie en daarna werk je aan vaardigheden als probleemoplossend
handelen, creativiteit en samenwerken. Uiteindelijk heb je een kant en klare
escaperoom rondom een door de klas bedacht mysterie. Deze escaperoom
kan door andere klassen gespeeld/beleefd worden. We hebben de benodigde
tijdsinvestering wat aangepast
Inschrijven kan via https://muzelinck.culink.nl Wil je meer weten? Kijk op onze
site of stuur een mail aan info@stooom.nl of aan henri.elbers@muzelinck.nl
Ook de intermediairs van Muzelinck die op school komen voor het
cultuuraanbod kunnen je meer informatie geven over dit superleuke project.
We hebben inmiddels proefgedraaid met de leerlingen van Titus Tussenjaar.
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Onderzoekend en ontdekkend leren op
Het Hooghuis Stadion
Ontdekkend en ontwerpend Leren (OOL) staat centraal tijdens de lessen
Natuur en Technologie. De leerlingen komen in aanraking met veel 21e eeuwse
vaardigheden zoals samenwerken, reflecteren, kritisch kijken, creatief denken,
problemen oplossen en presenteren. Het proces van OOL begint met een
probleemstelling, iets wat je nog niet weet of niet (goed) werkt. De grote winst
van Ontdekkend en Ontwerpend Leren (OOL) is het bespreken van mogelijke
probleemoplossingen met andere leerlingen en het maken van schetsen. De
feedback die ze dan krijgen moet verwerkt worden en uiteindelijk wordt er
gekozen met reden voor de beste oplossing. Het maken van prototypes en
eventueel aanpassen wordt er een gedegen oplossing gemaakt. Uiteindelijk
wordt er een presentatie gegeven, liefst in een moderne digitale vorm. Als er
vragen rijzen dan is dit voeding voor een vervolgonderzoek. Ook binnen de
STOOOMlabs werken we vaak op deze manier aan opdrachten.
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Oss schakelt door - podcasts over duurzaamheid
Oss schakelt door is een initiatief van de gemeente Oss. Maandelijks
worden er activiteiten georganiseerd die helpen in de ontwikkeling naar
een klimaatneutraal Oss in 2050. Onderwerpen als energiebesparing,
isolatie, groene daken, duurzaamheid en meer komen aan bod. Kinderen
en hun ouders zijn voor de gemeente Oss een belangrijke doelgroep.
Oss schakelt door en STOOOM gaan in het najaar gezamenlijk een serie
podcasts maken over duurzaamheid en energiebesparing in Oss. Wil jij
hier met je klas aan mee werken? Schrijf je dan in via Culink. Op een
aantal woensdagochtenden gaan we met klassen aan de slag om een
podcast op te nemen over diverse onderwerpen. Aan het maken van de
podcasts is ook een klein onderzoek gekoppeld. We gebruiken de
podcaststudio van Muzelinck en de mobiele podcastset van STOOOM?
Wil je meedoen? Schrijf je klas dan in vanaf 15 juni a.s. voor een van de
vier podcastochtenden (woensdag).

I
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Leren en badges verdienen bij STOOOM
Onlangs kwam Talentencampus Oss in het nieuws met een mooi
programma rondom het leren met badges. In het kort komt het er op
neer dat je door het meedoen aan bepaalde activiteiten zoals de
techniekdag of het aantonen van vaardigheden zoals programmeren,
3D tekenen of een andere module een badge verdient. Deze badge krijg
je niet zomaar en betekent dat deze vaardigheid ook aangetoond en
geaccrediteerd is. Steeds meer onderwijsinstellingen maar ook culturele
instellingen en bedrijven in Oss en omgeving sluiten zich aan bij dit
initiatief.
STOOOM heeft samen met Filios Scholengroep en Het Hooghuis Stadion
een subsidieaanvraag gedaan bij het ministerie van OC& W om het leren
met badges ook voor het basisonderwijs te ontwikkelen in Oss. In het
najaar horen we hier meer over. Meer over het leren met badges lees je
op Lerende Stad Oss. Gert-Jan van ons steamteam werkt op een aantal
Filios scholen al langer met badges wanneer leerlingen kunnen laten
zien dat ze stappen hebben gezet op het gebied van digitale
geletterdheid. Duimen dus dat dit mooie traject door kan gaan.
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Korting via De Rekenwinkel.nl
STOOOM werkt voor de inrichting van de STOOOMkisten samen met
Derekenwinkel.nl
Wil je voor school robots of andere materialen aanschaffen. Met de code
STOOOM#19 krijg je direct 10% korting.

Nieuwe leskisten samen met Bibliotheek Oss
Samen met onze partner Bibliotheek Oss hebben we weer een aantal
nieuwe leskisten in voorbereiding. Houd hiervoor onze site en sociale media
in de gaten.

