Kick-off middag voor deelnemende leerkrachten en begeleiders
Op 11 september verzorgen we voor alle deelnemende leerkrachten en eventuele begeleiders een
kick-off. Deze middag gaan we zelf aan de slag met de materialen en het lesprogramma. We willen
jullie deze middag inspireren, uitdagen en ondersteunen bij de uitvoer van het lesprogramma.
Kick-off middag voor deelnemende groepen
Alle deelnemende groepen kunnen zich in week 40 of week 41 inschrijven voor de eerste les van het
lesprogramma. Onder begeleiding van o.a. Tim Post, techneuten en studenten gaan we aan de slag
met les 1 van het lesprogramma. Deze middag is op Vliegveld Twenthe. Nadat je je groep hebt
aangemeld voor Kids4Twente 2019 ontvang je een e-mail met nadere informatie en het rooster van
de kick-off momenten waarop je je kunt inschrijven.
Materialen, lesbrief en handleiding
De deelnemende leerkrachten ontvangen alle benodigde materialen tijdens de kick-off middag. De
lesbrief en handleiding ontvang je per mail na de zomervakantie, maar voor de kick-off middag.
Het lesprogramma bestaat uit vier lessen.
Les 1: kick-off op het vliegveld verzorgt door de organisatie (+/- 45 min)
Les 2: zelfvoorzienend zijn, wat betekent dat en hoe wek je energie op? (+/- 45 min)
Les 3: oefenen met materialen (45 - 60 min)
Les 4: ontwerpen en bouwen van jullie eigen apparaat dat energie kan opwekken (afhankelijk van
jullie eigen mogelijkheden en ambitie)
Finaledag: presenteren van jullie eigen zelfvoorzienende apparaat
Voor welke leeftijdsgroep is het programma geschikt?
We hebben het programma ontworpen voor leerlingen van groep 7. We verwachten dat groep 6 t/m
8 met de juiste ondersteuning en uitdaging met het programma aan de slag kan. De school kan zelf
bepalen of ze bovenbouwgroep(en), plusgroep, klusklas of een andere groep leerlingen inschrijft.
Hoeveel leerlingen kunnen dit jaar meedoen?
We hebben materialen beschikbaar voor +/- 30 leerlingen per school. Deze 30 leerlingen mogen ook
komen op de finaledag. Indien je ervoor kiest om met een kleine groep naar de finaledag te komen
mag dat natuurlijk ook! Meer informatie over de finaledag volgt later.
Extra ondersteuning op 1 november 2019
We bieden dit jaar een extra moment ondersteuning. De techneuten die betrokken zijn bij
Kids4Twente van dit jaar gaan op 1 november de scholen rond (die zich hiervoor hebben aangemeld)
om de vragen te beantwoorden die er zijn. Dus, loop je vast of wil je meer weten? Schrijf je dan in
voor ondersteuning door één van onze techneuten op 1 november. Je kan een mail sturen naar
Manon Cremers (m.cremers@consentscholen.nl).

