
                              
 
Regiobijeenkomst KTWT Noord-West  
 
 
Datum:   Donderdag 11 mei 2017 
Tijdstip: 16.00 – 18.00 uur (inloop vanaf 15:45)  
Locatie:  St. Bavoschool – Schoollaan 6, Harmelen  
 
15.45 – 16.00 uur  Inloop met koffie en thee 
 
16.00 – 16.15 uur Opening: Welkom  
 
16.15 – 17.00 uur Twee keuzesessies met voorzitters 

o De rol van leerkrachten: Vragen stellen 
o Curriculuminbedding: 

 
17.00 – 17.15 uur  Korte pauze en verplaatsen naar Studio Techniek (in het naastgelegen  
   dorpshuis) 
 
17.15 – 18.00 uur Samenwerken met de omgeving 
 
Keuzesessies: 

1. De rol van leerkrachten: Vragen stellen 
De St. Bavoschool heeft tijdens de lessen onderzoekend en ontwerpend leren samen gekeken naar 
de coachende rol van de leerkracht. Het stellen van vragen staat centraal: hoe begeleid je als 
leerkracht het stellen van de juiste onderzoeksvraag en welke coachende vragen stel je tijdens de 
lessen. In deze sessie zal zowel kennis als uitwisseling centraal staan. 
 

2. Curriculuminbedding: welke plaats krijgt onderzoekend en ontwerpend leren in de school 
De St. Bavoschool ligt toe wat zij gedaan hebben en doen om onderzoekend en ontwerpend leren 
een plaats te geven in de school. Er is nagedacht over het geven van losse activiteiten, de koppeling 
met vakken, maar ook over hoe vrij laat je de kinderen, en wanneer hebben zij de doelen bereikt. In 
deze sessie zal zowel kennis als uitwisseling centraal staan. 
 
Samenwerken met de omgeving  
Leerkrachten van de St. Bavoschool gaan met ondernemers om tafel zitten. Zij gaan gezamenlijk 
lessen bedenken aan de hand van de ontwerp- en onderzoekscyclus. Tijdens deze sessie worden 
goede voorbeelden genoemd over de samenwerking, de lesvoorbereiding en de uitvoering. Ook de 
ondernemers zijn aanwezig en geven aan waar zij de kansen zien als het gaat om integratie W&T in je 
onderwijsaanbod. 
Daarnaast wordt ruimte geboden voor uitwisseling: hoe gaan andere scholen hiermee om? Hoe kun 
je meer samenwerken met je omgeving. Deze sessie zal plaatsvinden in Studio Techniek (in het naast 
gelegen dorpshuis). 
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