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Begin schooljaar 2019-2020 zijn wij gestart met de implementatie van de techniek methode 

Maakkunde, geïnitieerd van het NEMO.  

Deze methode was alleen verkrijgbaar door het volgen van vier trainingen (waarbij alle leerkrachten 

aanwezig moeten zijn), waarin alle tien gebieden/onderwerpen uit de methode behandeld worden. 

Pas na elke training krijg je de leerstof(handleiding) en werkboekjes die bij deze onderwerpen horen. 

Voordeel is dat de onderwerpen op twee niveaus worden aangeboden (onderbouw en bovenbouw) 

waardoor verdieping plaats vindt.  

Uitgebreide info, les voorbeelden e.d. is te vinden op https://maakkunde.nl/lesmethode/ 

Voortvarend is het team in september 2019 van start gegaan met de basistraining en de 1e 

vervolgtraining. Met de kennis en de materialen hebben wij in november de 1e techniekweek 

gehouden. 

In januari 2020 heeft de 2e vervolgtraining plaatsgevonden, met daarop aansluitend de tweede 

techniekweek. 

Helaas kwam daarna de corona. Hierdoor is de 3e vervolgtraining uitgesteld naar het schooljaar 2020-

2021 en inmiddels ook al weer verplaatst naar voorjaar 2021. Hierdoor hebben wij de 3e 

techniekweek dus niet kunnen uitvoeren, omdat de materialen nog niet zijn vrij gegeven. 

Er is bewust gekozen om met alle groepen tegelijk een techniekweek te houden. Hierdoor is het niet 

‘hapsnap’ en kan een onderwerp ook daadwerkelijk goed worden behandeld. Er gaat geen tijd 

verloren aan ophalen leerstof van de vorige les. Door de methode worden vaardigheden als 

onderzoeken, coöperatief werken, analyseren, produceren en presenteren bevorderd. In de klassen 

houden kinderen een presentatie over hun onderzoek, product en proces. Door als school in zijn 

geheel met techniek bezig te zijn, gonst het ook van de techniek verhalen door de school en delen 

kinderen vanzelf ervaringen met elkaar. Na afronding van de tweede techniekweek hebben de 

groepen hun producten tentoongesteld in de klas, waarvoor ouders werden uitgenodigd om deze te 

bekijken.  

Door de duidelijke structuur van de methode, het brede aanbod, drie techniekweken op te nemen in 

de jaarplanning en de organisatie m.b.t. de aanvulling/aanschaf materialen is borging van de 

methode gegarandeerd. Door corona is het echter nog niet tot volledige implementatie gekomen. 

We hopen dit het lopende schooljaar het te kunnen voltooien en de kleine oneffenheden die we in 

het gebruik tegen zijn gekomen te kunnen oplossen. 

Door deze methode is er stimulatie gekomen bij de kinderen, maar ook leerkrachten, voor techniek. 

https://maakkunde.nl/lesmethode/


Daarom bieden we jaarlijks naast de methode ook jaarlijks de mogelijkheid om deel te nemen (na 

schooltijd en op eigen kosten) aan een cursus van Mad Science. Hier maken ± 100 kinderen per jaar 

gebruik van. 

De ‘Gamer’ is inmiddels volop in gebruik. Na een feestelijke opening najaar 2019, in aanwezigheid 

van de pers, gebruiken de kinderen dagelijks deze gamevloer. Het fanatisme is groot en de 

spelvreugde hoog. Door omstandigheden, o.a. het vertrek van onze ICT ’er en de corona is de 

programmeerkant verder nog niet uit de verf gekomen. Gelukkig hebben we een enthousiaste jonge 

leerkracht/ICT ‘er ervoor teruggevonden die deze zaak verder gaat oppakken. Voor dit schooljaar 

staat op de rol om het programmeren voor en door kinderen verder te ontwikkelen, maar dan wel op 

een breder gebied dan alleen met ‘the Gamer’. We willen daarbij ook gebruik maken van Bee-Bots in 

de OB en robots Dash and Dot (Codevaardig) in de MB en BB.  

Voor andere leerkrachten en directeuren van de 16 Stip-scholen, onder het motto ‘Met en van elkaar 

leren’, was er in het voorjaar een workshop gepland om ook de andere scholen kennis te laten 

maken met The Gamer, maar deze heeft vanwege corona voorlopig geen doorgang kunnen vinden. 



PERSBERICHT

THE GAMER



FABRITIUSSCHOOL OPENT OP 29 AUGUSTUS

“THE GAMER’’
De leerlingen van de Fabritiusschool in Hilversum staan te springen voor een betere 

wereld en dat springen nemen ze wel heel letterlijk! Op 29 augustus a.s. openen ze The 

Gamer op hun schoolplein! 

Met The Gamer heeft de Fabritiusschool een uniek product naar het schoolplein gehaald.  

Spelend leren, lekker bewegen én energie opwekken voor de school: The Gamer is hét 

interactieve speeltoestel voor een duurzaam en groen schoolplein.  

“We zochten een speeltoestel waar de hele school plezier aan zou hebben én iets dat duurzaam 

was. Iedereen vindt buitenspelen en gamen erg leuk dus toen we van The Gamer hoorde was de 

keuze snel gemaakt! Aldus directeur Frank Higler.

De ‘Turn off the Lights Challenge’

Eén van de spellen op The Gamer heet ‘Turn off the lights’, dit spel is erop gericht 

kinderen bewust te maken van duurzame energie en onnodig energieverbruik. 

De ‘Turn off the Lights Challenge is dan ook gericht op deze bewustwording. 

Tijdens de opening op 29 augustus a.s. springen meerdere teams uit verschillende 

klassen in een poging zoveel mogelijk lichten uit te springen. GET ON IT!
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THE GAMER, GET ON IT!

Educatie rondom duurzame energie is belangrijk voor elke basisschoolleerling in 

Nederland. En spel is de ́ manier voor kinderen om de wereld beter te leren 

kennen. The Gamer combineert deze factoren door kinderen inzichtelijk te maken 

dat ze bewust met energie om kunnen gaan, op een manier die past bij hun 

belevingswereld. Actief en interactief. 

Met The Gamer speelt Energy Floors in op drie uitdagingen in het primair 

onderwijs. Ten eerste laat de vloer kinderen bewegen. Ten tweede kunnen 

kinderen op The Gamer actief leren, wat bewezen betere resultaten oplevert dan 

passief leren. En ten derde levert de vloer door middel  van de zonnepanelen ook 

duurzame energie voor het schoolgebouw. Kortom, met The Gamer voeg je een 

uniek, duurzaam, interactief e ́n educatief speeltoestel toe aan jouw buitenruimte. 

Bewegend leren was nog nooit zo leuk! 

Meer informatie over The Gamer:

www.energy-floors.com/gamer. 

http://www.energy-floors.com/gamer

