
Zaterdag 21 oktober 2017 
 
Om 15u verzamelden we met 11 enthousiastelingen op de gebruikelijke parking. Directeur 
Olivier en juf Stefanie van de Beuk, juf Leen van de Berk, juf Liesbeth uit Kachtem, juf 
Magali uit Vichte, Pascal Vandenbroucke, directeur Saar en meester Peter van de Sam en 
de Kim, directeur Valerie, juf Annelies en ikzelf werden met de taxi naar Zaventem gebracht.  
Een paar collega’s hadden het geluk dat zij mee mochten met Petra die voor de eerste keer 
met de grote taxi naar de luchthaven mocht rijden. 
 
Veilig aangekomen, vlotte check-in, een charmante vlucht met wat krijsende kids, een super 
georganiseerde taxidienst naar het hotel… 
 
Met een drankje maakten we verder kennis met de groep om daarna te genieten van een 
goede nachtrust. 
 
 
Zondag 22 oktober 2017 
 
Na een stevig ontbijt, een wandeling langs het strand en het proeven van enkele 
visgerechten werd het tijd om aan de cursus te starten. 
Om 13u30 werden we verwacht in de lobby. Daar werden we opgewacht door Wim, Jo, Bert 
en Joe die ons de hele week op sleeptouw meenemen.  
Onze groep bestaat verder uit enkele leerkrachten uit het College van Menen, enkele juffen 
uit een lagere school van Brugge, een directeur met wat leerkrachten uit Antwerpen, een 
Italiaanse die in een kindermuseum werkt in Rome, 2 charmante dames uit Macedonië en 
ook mensen uit Slovenië zijn van de partij. 
 
Met de bus trokken we naar onze conference room ‘Almada Mundo’. Na het overlopen van 
het programma kon de groepsverdeling starten. 
Daarna kwam Lurdes Cruz ons verwelkomen. Zij is de ‘President of the education and 
cultural council of Amada’. 
Heel origineel kregen we van haar meteen een probleemstelling voorgeschoteld. Als groep 
krijgen we een ‘master piece’ opdracht. We moeten een ontwerp maken van een nieuwe 
extra brug om van Amada naar Lissabon te kunnen. Deze brug moeten we bouwen over de 
rivier de Taag. 
Na een eerste brainstorm in onze deelgroepen trokken we met de bus naar een hele mooie 
en indrukwekkende plek, Cristo Rei. Dit standbeeld gebaseerd op een ander standbeeld van 
Christus de Verlosser uit Rio de Janeiro, gaf ons de kans om op een hoogte van 75 m te 
genieten van het uitzicht. Meteen konden we ook een goede blik werpen op de reeds 
bestaande brug en konden we fotomateriaal nemen om inzichten te krijgen in de 
verschillende materialen en technieken van deze enorme brug. 
 
Daarna was het tijd voor de welkomstdinner. Opeengepakt in een klein restaurantje waar er 
allerlei voedsel en drank op ons afkwam werd er af en toe gevraagd van ons om te zwijgen. 
Niet omdat we te luidruchtig zijn maar vanwege het toch wel langdurige Fado optreden. Een 
zanger en een zangeres brachten ons Portugese klaagliederen met volle overgave. 



Daarna nog met onze DOLMS-groep een zakkertje in de Janus om de dag tot een goed 
einde te brengen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maandag 21 oktober 2017 
 
Reeds om 8u30 werden we op de bus verwacht die ons bracht naar de conference room. 
Daar kregen we een uiteenzetting door Jo over de verschillende aspecten van STEAM en 
hoe die in verbinding met elkaar kunnen staan. 
Aan de hand van een aantal stellingen die op STEAM-gewijze manier grafisch werden 
weergegeven, dachten we na over mogelijkheden in de klasverband en schoolverband. 
Waar zijn de obstakels? Waar moeten we op letten? Wat mogen we verwachten van de 
kinderen? 
Het deed ons stil staan en het bracht ons naar elk onze eigen praktijk. 
Na de koffiepauze mochten we in deelgroepen enkele opdrachten uitvoeren met de nadruk 
op de stappen in het denkproces en de reflectie na het uitvoeren van de taken. 
 
In de namiddag trokken we naar Belém om als eerste het ‘former electricity plan’ te 
bezoeken. Een oude elektriciteitscentrale die prachtig werd gerestaureerd. Daar konden we 
ook proeven van verschillende technologieën en leuke weetjes. 
 

 
Daarna gingen we iets verder een bezoek brengen aan ‘MAAT’. Dit Museum van Art, 
Architecture and Technology bracht ons een in erg visuele, digitale wereld. Het strakke 
gebouw kon ons bekoren alsook de verschillende artistieke films. 
Als laatste uitstap traden we toe in de wondere wereld  van de ‘Brigde’. Een heel mooie 
voorstelling in maquettevorm om daarna met de lift de hoogte ingestuurd te worden om de 
brug in detail te bekijken. 
 



 
 
Met al deze Steam-gerichte impressies kunnen we nu genieten van een vrije avond. 
 
Dinsdag 24 oktober 2017 
 
Na een stevig ontbijt tussen een rustige kudde Chinezen werden we om 9u verwacht in de 
conference room. 
We startten de dag met een reflectie over de voorbije dag. Erg belangrijk in het 
STEAM-verhaal om tot een volgende stap te komen. 
Na de nadruk op het ‘Design thinking model’ werden we daarna in 4 groepen verdeeld 
volgens onze eigen interesse. 
Er werd in deze sessie vooral aan uitwisseling gedaan. We vertelden aan elkaar 
verschillende vormen van groepswerk en waren kritisch ten opzichte van onze eigen klas- 
en schoolsituatie.  
Een andere groep werd ondergedompeld in het experimenteren en uitwisselen materialen 
en opdrachten. 
Groep 1 behoorde tot de inventers. Een organisator van kampen en workshops rond STEAM 
kwam zijn organisatie voorstellen. Je kan gerust een blik werpen op de site: 
instructables.com 
Een laatste groep bewandelde het pad van brainstorm tot eindresultaat. 
 
Nog even kregen we de tijd om ons scrum board te maken. 



 

 
In de namiddag namen we de metro tot een secundaire school. Daar kregen we tips door de 
ICT-man van school over perfect fotograferen. 
Ook de directeur van meer dan 3000 leerlingen nam 2 minuten de tijd om ons met een 
duidelijke articulatie te verwelkomen. 



 
Daarna kregen we plotseling, totaal onverwacht, een nieuwe opdracht. Op donderdag 
krijgen we de tijd om een film van 3 minuten te maken met moviemaker over het proces van 
het bedenken, ontwerpen van onze nieuwe brug. 



 
Na een rondleiding in de secundaire school en de basisschool trok onze groep verder met 
de metro naar het hart van Lissabon. Na 14000 stappen op de stappenteller die dag stond er 
spontaan op de tafel in de plaatselijke bar ‘reservado’ voor ons. We konden dus niet anders 
dan nog ietske te drinken. 
 



 
 
Woensdag 26 oktober 2017 
 
Met het zonnetje in het lokaal zochten we naar een goede definitie van STEAM. Dit werd 
vervolgd door het ontwerpen van een nieuwe school. De doelgroep mochten we zelf 
bepalen, alsook de locatie. Het deed ons stilstaan bij enkele belangrijke aspecten zoals het 
innemen van de ruimte, over hoe aan materialen geraken, op wie we kunnen rekenen, 
tijdsindeling per week om aan STEAM te werken, hoe goede onderwerpen te bepalen en 
hoe de verschillende groepen tot stand komen. 
 
Na de koffiebreak kregen we aan de hand van enkele tools wat denkwerk over ‘assessment’. 
We beluisterden elkaars ideeën en bemerkingen over de verschillende vormen van 
evalueren van een STEAM-opdracht. We maakten kennis met de tool www.mentimeter.com. 
Via deze site kan je vragen opstellen voor de leerlingen die dan na scanning worden 
omgerekend tot een resultaat. Om de leerlingen naar de vragen te sturen, gebeurt dit via 
www.menti.com . 
Daarna moest iedereen in actie schieten om de brug in schaalmodel te brengen. Bij de ene 
groep verloopt dit iets vlotter dan bij de andere. 

http://www.mentimeter.com/
http://www.menti.com/


 
Om 15u waren we verplicht om te stoppen daar enkele van onze collega’s Pedro hadden 
ingehuurd voor 2 uur. Samen met hem mochten ze zich vacuüm laten verpakken om met de 
surfplank de golven te trotseren. Ze hebben dit fantastisch gedaan! 
 
Wat Portugese wijn later besloten we om tijdig te rusten voor de volgende werkdag. 
 
Donderdag 26 oktober 2017 
 
Na een gezellige file met een ‘graag claxonerende’ chauffeur konden we om 9u starten met 
de sessie. Enkele leerkrachten bleven nog wat langer op de bus die hen bracht naar de 
secundaire school voor een sessie moviemaker. 
We verdeelden ons in 2 groepen in de conference room. De ene groep kreeg uitleg van Jo 
over ‘Makey makey’. Op een leuke manier kunnen we de leerlingen wegwijs maken in de 
stroomkringen. Via spelletjes op de computer kunnen we met allerlei materiaal bijvoorbeeld 
de tetrisblokjes laten draaien. De juffen zijn hierover erg enthousiast en dit zal zeker 
voorgesteld worden op school opdat dit bij interesse kan gebruikt worden en het nodige 
materiaal aangekocht kan worden. 
 

 



De andere groep maakte kennis met Arduino. Een programmeerprogramma om via 
stroomkringen bijvoorbeeld een verkeerslicht te laten werken. Meester Peter gebruikt dit 
reeds bij ons. 
 
 
Na de koffiepauze was het alle hens aan dek om onze brug af te werken. De deadline 
nadert… zal de brug het gewicht van 10 kg kunnen trotseren morgen? 
 
In de namiddag konden we aan de hand van een aantal vragen reageren over hoe we 
dachten over de voorbije week. We reflecteerden over het proces, over de aanpak van onze 
opdracht, hoe de opdrachten werden  verfijnd, over de extra opdrachten die nadien werden 
toegevoegd en over de didactieken naar de leerlingen toe. 
 
We kregen ook de kans om onze STEAM-werking van de scholengemeenschappen uit te 
leggen. Peter en Olivier deden dit aan de hand van fotomateriaal. Uiteraard hebben we 
weeral iedereen overtroffen. 
 
Door de warmte deden we buiten nog een werkvorm van evaluatie. 
 
Om 16u reden we terug naar het hotel om ons te verfrissen en 20 minuten later reden we 
naar een gezellig vissersdorp aan de kust. Op het strand werd ons door de organisatie een 
glaasje aangeboden en dat was de start van een dolle avond.  
 
Na een fluitige wandeling op het strand kwamen we toe in het restaurant. Na een visje met 
veel graten en gefrituurde bananen inviteerden we onszelf op een feestje in het restaurant. 
Videobeelden zijn op aanvraag te verkrijgen… 
 
Na een nachtelijk drankje zorgden we dat wij gefocust waren voor onze voorstelling van de 
‘masterpiece’. 
 
Vrijdag 27 oktober 2017 
 
Om 9u verzamelden we zoals gewoonlijk in de conference room. Elke groep stelde zijn 
ontwerp van de brug voor. Ze legden uit over het waarom, verduidelijkten dit met een 
zelfgemaakt filmpje en de brug moest ook een gewicht van 12 kg kunnen dragen. 
 
Toevallig gaf de jury ons allemaal dezelfde eindscore. 
 
Na de evaluatie kregen we nog een brunch aangeboden in het zonnetje en dan was het tijd 
om afscheid te nemen van elkaar. 
 
Dolblij en en volledig in STEAM trekken we naar huis. Niet alleen veel bijgeleerd maar ook 
een  topteambuilding over de scholen heen. 
 
Olivier, Stefanie, Leen, Liesbet, Valerie, Pascal, Saar, Peter, Magali, Annelies en Stijn 
Verslaggever: Stijn 



 


