
WELCOME TO “STE(A)M



Vertrekken op zaterdag in de late 

namiddag.



Verkennen op zondagvoormiddag



Start zondagnamiddag.

Inhoud

- introductie

- aanbod

- verschillende groepen

- challenge

- tinkering model

- didactieken + methodes

- STEAM-proces

- visie

- evaluatie - assessment

- interessante links



introductie

- 22/10/2017-27/10/2017

- Team vanuit de Dolms



tinkering model



aanbod

- LECTURE 

- PRACTICAL WORK SESSION 

- PEER EXCHANGE 

- SELF REFLECTION 

- INTERACTION 

- STUDY VISIT 

- SCHOOL VISIT 

- DESIGN AND RESEARCH 

- MASTERPIECE 

- CLASS SESSION 

- USE OF ICT AND PICS/MOVIE



verschillende groepen

- The Inventors 

- The Architects 

- The Designers  

- The Contractors 

- The Engineers 

- The Quality Controllers



challenge

DOEL: 

construeren in schaalmodel nieuwe brug over de Taag volgens bepaalde 

voorwaarden



didactieken + methodes

out of the box !

coaching en niet teaching : moeilijkst

geen stappenplan laten volgen



STEAM-proces

realistisch probleem (vanuit de kinderen)-> verkennen + formuleren

ideeën verzamelen + selecteren

concepten uitwerken + selecteren

prototype maken

testen en optimaliseren

presenteren



Visie 

STEAM bij de leerkrachten:

- les geven of coachen?

- gebruik maken van co-teachen

STEAM op school:

- welke materialen?

- inspiratie voor projecten, opdrachten?

- hoe de ruimte benutten?

- hoeveel tijd spenderen aan STEAM?



Visie

Doel:

- 1ste en 2de graad: experimenteren met juf An

- 3de graad: STEAM met meester Peter

Opzet:

- uitproberen

- reflecteren

- visie verder ontwikkelen naar volgend schooljaar



evaluatie - assessment

Soorten evaluatie:

- persoonlijke reflectie

- reflecteren in groepjes

- selectie: 
- 2 voorbeelden van goede aspecten tijdens het proces

- 1 voorbeeld van een hulpvraag tijdens het proces

- met de hele klas een rapport opstellen van het proces en het product

Assessment:

- punten?

- betrokkenheid leerlingen?



interessante links

http://www.lorus14u.com/chocoladefabriek.htm

https://ontdekkasteel.nl/ (maar te veel voorgesneden brood)

http://techniektoernooi.nl/

https://www.proefjes.nl/

http://www.expeditionchemistry.nl/

https://goestinginstem.jimdo.com/

http://ontwerpenindeklas.nl

http://www.lorus14u.com/chocoladefabriek.htm
https://ontdekkasteel.nl/
http://techniektoernooi.nl/
https://www.proefjes.nl/
http://www.expeditionchemistry.nl/
https://goestinginstem.jimdo.com/
http://ontwerpenindeklas.nl


Twee masterpieces



naast het harde werk...

Cultuur in functie van STEAM



naast het harde werk...

Eten en drinken in functie van STEAM



naast het harde werk...

eens iets anders….



Samen kunnen we besluiten dat wij als school en met de DOLMS goed op weg 

zijn en reeds in vele zaken sterk zijn om STEAM te laten integreren in onze school 

#TROTS


