
    

 

W&T café - Met BreinPlein!  
Werken aan nieuwsgierigheid, denken en redeneren 
29 juni 2017 – De Balie, Amsterdam 

 

Jelle Jolles, Bianca Koomen, Marleen van 

Tetering en Mathilde van Gerwen  

(Centrum Brein & Leren, VU Amsterdam) 

nodigen u van harte voor het Brein Plein café!  

 

 

Komt u ook naar het BreinPlein café op 29 juni in De Balie te Amsterdam? Vernieuwend onderwijs dat 

zich richt op vernieuwend onderwijs op gebied van Wetenschap & Technologie staat centraal tijdens 

dit café. En natuurlijk het stimuleren van nieuwsgierigheid: ‘Wow? Wat is dat en hoe werkt het?’ 

Tijdens dit café heeft u bijna tijd te kort. Zo gaat u aan de slag met denkstimulerend materiaal, bouw- 

en constructiemateriaal én met materiaal waarmee de nieuwsgierigheid en het oplossingsgericht 

redeneren worden gestimuleerd. Daarnaast volgt u een vijftal korte presentaties, gegeven door 

medewerkers van het Centrum Brein & Leren. En er zijn inloop-workshops over hoe te werken met 

het aanwezige materiaal. 

Uiteraard is er uitgebreide mogelijkheid voor Q&A met de experts en is er tijd om uit te wisselen met 

de andere leerkrachten over het ‘wat, hoe & waarom?’ van deze materialen en leermiddelen én de 

mogelijke toepassing bij talentontwikkeling op het gebied van W&T. Kortom, een laagdrempelige en 

inspirerende mogelijkheid voor ontmoeting, gesprek en uitwisseling over innoverend materiaal en 

leermethoden op gebied van W&T. Want, ‘W&T is fun’! Dat geldt voor leerkracht én voor leerling. 

Programma 
19.00 uur Inloop 

19.30 uur Start programma, met o.a.: 

   Presentaties:  

   - W&T, nieuwsgierigheid en Wat is BreinPlein – prof. Jelle Jolles  

   - BreinPlein in de schoolse praktijk –Bianca Koomen (schoolleider) 

   - Neurocognitieve vaardigheden en w&t –Marleen van Tetering (neuropsycholoog) 

   - Tastkast leert ‘verwoorden’ - Mathilde van Gerwen (neuropsycholoog) 

   - Take Home: BreinPlein ervaringen bij u in de klas – prof. Jelle Jolles 

   Inloop-workshops 

   - Constructiematerialen 

   - Materialen in ruimtelijk denken 

   - Denkstimulerend materiaal 

   - Hoe werkt het in de praktijk  

   - W&T en nieuwsgierigheid 

21.30 uur Einde 



 

 

 

Praktische informatie 
Voor wie: Leerkrachten en directies van basisscholen  

Waar: Donderdag 29 juni 2017 

Locatie: Grote Zaal, De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam. Kijk hier voor meer 

informatie over de bereikbaarheid  

Inschrijving: Gratis toegang, maar er is een beperkt aantal plaatsen. Aanmelden via 

www.iederkindeentalent.nl/wt-cafe 

 

 

 

https://www.debalie.nl/over/id-311/praktische-informatie/
http://www.iederkindeentalent.nl/wt-cafe

