Expertiseontwikkeling W&T
Scholingsaanbod van Stichting C3
Ga zelf aan de
slag met W&T

Vanaf kleuters
t/m groep 8

Wil je zelf aan de slag met Wetenschap en Technologie (W&T) in de klas? En heb je inspiratie nodig?
Of wil je jezelf (en je team) voorbereiden op de implementatie van W&T in je curriculum?
Of je kleuters, onderpresteerders of plusklas uitdagen met W&T?

Stichting C3 biedt enthousiasmerende scholing
voor techniekcoördinatoren en teams!
Bijscholing van C3 bevat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspiratie uit het dagelijks leven van kinderen
Integratie van taal, rekenen, wereldoriëntatie en creatieve vakken met W&T
Volop aandacht voor de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden
Coaching op je eigen handelen en rol als begeleider binnen W&T-onderwijs
Ideeën passend bij jouw team of thema
Praktische tips en tricks
Kant-en-klare lesopzetten voor 4 t/m 12 jarigen
Praktisch gebruik van de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Zie ommezijde voor meer informatie.

Wij zijn wij?
Stichting C3 is hèt expertisecentrum tussen de chemische industrie
en het onderwijs. Wij hebben ruime ervaring met de vertaling van
wetenschap en industrie naar de schoolcontext.
Het team basisonderwijs bestaat uit natuurwetenschappers met
ruime ervaring in het basisonderwijs:

Winnie Meijer

Marijn Meijer

Florien de Brouwer

Stichting C3 biedt scholing op maat!

Workshops of
(korte) trajecten

Losse workshops, zoals:
Van proefjes naar onderzoek en
ontwerp
Proefjes doen vinden je leerlingen
altijd een feest. Maar hoe maak je
hiervan een onderzoekende en
ontwerpende W&T-les? In deze
workshop leer je hoe je zelf een les
onderzoeken of ontwerpen kunt
begeleiden.
Taal en rekenen? Natuurlijk met
chemie
Proefjes en chemie lenen zich uitstekend om je taal en rekendoelen te
halen. C3 helpt je om in deze betekenisvolle en leuke activiteiten heel veel
taal en rekenen te vervlechten. Je leert
om zelf de kansen te herkennen om
de context van het dagelijks leven te
gebruiken voor W&T en natuurlijk taal
en rekenen.

Uitdagen met W&T
Onderpresteerders of plusklassers
boeien? Natuurlijk met W&T! Proefjes
doen, onderzoeken en ontwerpen of
een W&T-bedrijf
opzetten, deze
groepen leerlingen
bloeien erbij op.
Hoe je dat aanpakt? Stichting C3
draagt ideeën aan!

(Korte) trajecten,
bijvoorbeeld:
Begeleiding van het leerkrachtenteam bij de implementatie van W&T
Een traject met meerdere bijeenkomsten waarin je team inspiratie opdoet
en handvatten krijgt om Wetenschap
en Technologie op jouw school te
integreren in het lesprogramma.

Coaching en begeleiding bij het
zelf ontwerpen van W&T onderwijs
passend bij jezelf en je leerlingen.
Ontwerp je eigen W&T onderwijs, passend bij jouw lesmethodes en onderwijsvisie. Stichting C3 helpt je hierbij.
Vakintegratie
W&T een extra vak? Dan kan, maar het
hoeft niet. De lesmethodes die je nu
gebruikt voor andere vakken bieden
aanknopingspunten voor W&T. Leer
deze kansen zien en benutten.
Ouders en W&T
Heeft je school enthousiaste ouders
enthousiaste ouders die ook iets willen
betekenen in het W&T-onderwijs? Hun
beroep kan een prachtige context zijn
om betekenisvol W&T-onderwijs te
geven. Hoe pak je dat aan? Stichting C3
begeleidt al diverse succesvolle samenwerkingen tussen scholen en ouders.

Praktische informatie
We verzorgen scholing op uw locatie vanaf 1,5 tot 4 uur per bijeenkomst. De kosten zijn afhankelijk van de invulling, het aantal
deelnemers en de reisafstand. Bijvoorbeeld een workshop van 1,5 uur voor 12 deelnemers kost €250 (exclusief reiskosten).
Uiteraard ontvangen alle deelnemers na afloop een set lessuggesties van Stichting C3.

Enthousiast? Een workshop of traject bespreken? Neem contact op met ons via: kids@C3.nl of 070-3378770

www.C3.nl

